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Noc kostelů – Olomouc 2015

1. Kostel sv. Kateřiny 6
2. Modlitebna Bratrské jednoty baptistů  6–7
3. Kostel sv. Michala 7
4. Kaple sv. Jana Sarkandra 8
5. Kaple Nejsvětější Trojice 8
6. Kostel sv. Mořice 9
7. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie 10
 – Dominikánský 
8. Kostel Panny Marie Sněžné 11
9. Katedrála sv. Václava 12–13
10. Kaple sv. Anny 13
11. Kostel Českobratrské církve evangelické 14
12. Pravoslavný chrám Sv. Gorazda 15
13. Kostel Panny Marie Pomocné – Nová ulice 15–16
14. Bazilika Navštívení Panny Marie 16–17
 – Svatý Kopeček 
15. Kaple Božího těla – v budově Konviktu 17–18
16. Kostel Zvěstování Páně – Kapucínský 18–19
17. Kaple Panny Marie Bolestné 19–20
 – v budově Církevního gymnázia Německého řádu 
18. Husův sbor 20–21
19. Sbor Prokopa Holého – Černovír 21–22
20. Biskupská kaple Panny Marie 22
21. Kaple Božího milosrdenství – Caritas 23
22. Kostel sv. Cyrila a Metoděje – Hejčín 23–24
23. Modlitebna Církve bratrské 24–25
24. Kaple sester Neposkvrněného Počení Panny Marie       25–26
 – Kavárna ÕDE 
25. Husův sbor - Hodolany 26
26.      Kostel sv. Filipa a Jakuba   27
27.  Kaple Ducha Svatého, Hospic na Sv. Kopečku 28

 Místo pro razítka 28

Pozvání k Noci kostelů 2015 

Vážení návštěvníci! 
 
Dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ 
PAS, který Vás bude provázet při puto-
vání po olomouckých kostelech, kaplích, 
sborech a modlitebnách. 
 
Na začátku brožury najdete mapu s vy-
značením kostelů a modliteben, které 
pro Vás otevřely svoje brány a nabíd-

nou Vám bohatý program prohlídek architektonických skvostů, 
sakrálních prostor, liturgických předmětů, koncertů, hudebních 
vystoupení, účast na bohoslužbách, duchovním programu, tvo-
řivých dílnách pro děti i dospělé, seznámí Vás se životem farností  
a sborů a nabídnou mnoho dalšího zajímavého. 
 
Přejeme Vám radostné putování!
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1 Kostel sv. Kateřiny

Kateřinská ul., Olomouc

Gotický kostel sv. Kateřiny, postavený před  
r. 1287 spolu se zdejším původním klášterem 
sester dominikánek. Po r. 1362 byl kostel pře-
stavován. V  r. 1884 byl interiér regotizován 
a v r. 1987 byla odkryta původní gotická okna 
s kamennými kružbami.

Nedělní bohoslužby: 11.00

Za tajemstvím kostela
Komentovaná prohlídka

19.00–19.30
21.00–21.30

Modlitebna Bratrské jednoty baptistů2

Tvořivá dílnička pro děti
 Tvoření pro děti v prostorách školy Dorkas pod vedením 

Rodinného centra Provázek.

19.00–21.00

Modlitebna Bratrské jednoty baptistů

Sbor Bratrské jednoty baptistů působí v Olo-
mouci od šedesátých let 20. stol. V současné 
době se schází v  domě Vyšší odborné školy 
sociální a teologické DORKAS. Tento dům za-
sahuje svou jižní částí až nad hradby v oblasti 
Bezručových sadů – dříve tu stávala jako sou-
část opevnění tzv. Blažejská brána.

Blažejské nám. 9., Olomouc

Nedělní bohoslužby: 9.30, Hotel Clarion

Představují se vám
 Prezentace VOŠSaT Dorkas a Modlitební labyrint
Hudba a slovo
 Bloky moderní duchovní písně, zamyšlení a zajímavosti 
z protestantské historie Olomouce
Stále něco na zub, pro ucho i oko

19.00–21.00

19.00–22.00

19.00–22.00

Komentovaná prohlídka
Sakristie
 Prohlídka liturgických předmětů v sakristii.
Komentovaná prohlídka
Sakristie
 Prohlídka liturgických předmětů v sakristii.
Královský nástroj
 Varhanní hudba v podání Václava Michálka.
Komentovaná prohlídka
Sakristie
 Prohlídka liturgických předmětů v sakristii.

18.00–18.30
18.30–19.00

20.00–20.30
20.30–21.00

21.00–21.30

22.00–22.30
22.30–23.00

3Kostel sv. Michala

Žerotínovo nám., Olomouc

Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00

Je to barokní stavba, jejíž tři zelené kopule 
hrají významnou roli v  panoramatu města. 
Původní kaple z 12. stol. byla ve 13. stol. nej-
prve přestavěna na kostel v  gotickém slohu 
a koncem 17. stol. ve slohu barokním.
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Na hradě, Olomouc

Byla postavena v  r. 1672-73 na místě měst-
ské věznice, kde byl Jan Sarkandr vyslýchán 
útrpným právem. V r. 1721-24 je vybudována 
barokní kaple. Současnou podobu získala v r. 
1909-1912. Před kaplí je fontána Pramen živé 
vody sv. Jana Sarkandra, od sochaře Otmara 
Olivy.

Kaple sv. Jana Sarkandra

Nedělní bohoslužby: 15.00

Poznejte tajemství kaple
 Komentovaná prohlídka

18.30–19.00
20.30–21.00
22.00–22.30

4

Horní nám., Olomouc

Sloup Nejsvětější Trojice je největším sesku-
pením barokních soch v  rámci jedné skulp-
tury ve střední Evropě. Ve dolní části je umís-
těna kaple Nejsvětější Trojice. V  r. 2000 byl 
sloup zapsán na Seznam světového kulturní-
ho dědictví UNESCO.

5 Kaple Nejsvětější Trojice

Poznejte klenot města - památku UNESCO
 Komentovaná prohlídka Sloupu a Kaple Nejsvětější Trojice

18.00–23.00

Kostel sv. Mořice

ul. 8. května, Olomouc

Chrám sv. Mořice je gotický trojlodní kostel, 
z  přelomu 14. a  15. stol., dokončený v  polo-
vině 16. stol. Naleznete zde „královnu mo-
ravských varhan“ od mistra Michaela Englera  
z r. 1745.

Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00, 10.30

6

Za tajemstvím věže a krapty chrámu
 Prohlídka kostelních prostor
Slavnostní zahájení
Mystérium gotického klenotu
 Prohlídka kostela s výkladem
Majestátní hlas Englerova skvostu
 Varhanní skladby v podání světoznámých varhan
Mystérium gotického klenotu
 Prohlídka kostela s výkladem
Majestátní hlas Englerova skvostu
 Varhanní skladby v podání světoznámých varhan
Mystérium gotického klenotu
 Prohlídka kostela s výkladem
Majestátní hlas Englerova skvostu
 Varhanní skladby v podání světoznámých varhan
Mystérium gotického klenotu
 Prohlídka kostela s výkladem
Majestátní hlas Englerova skvostu
 Varhanní skladby v podání světoznámých varhan
Mystérium gotického klenotu
 Prohlídka kostela s výkladem

18.00–23.00

18.00–18.15
18.30–19.00

19.00–19.15

19.30–20.00

20.00–20.15

20.30–21.00

21.00–21.15

21.30–22.00

22.00–22.15

22.30–23.00
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Slavnostní bohoslužba Noci kostelů  
 Mše svatá
Svatostánek a domov dominikánů
 Prohlídka kostela a kláštera s průvodcem
Tón v srdci
 Nechme zaznít ve svém srdci tóny a zpěvy. I v nich k nám 

může promluvit Bůh sám. 
Svatostánek a domov dominikánů
 Prohlídka kostela a kláštera s průvodcem
Slovo v tichu
 Večerní modlitba
Jsme tu pro Vás
 Příležitost k tiché prohlídce či meditaci a prosbě, možnost 

rozhovoru, vícehlasé zpěvy 
Zakončení Noci kostelů

Kostel Neposkvrněného Početí Panny
Marie – dominikánský

Slovenská ul., Olomouc

Tvoří součást klášterního komplexu, který 
vybudovali františkáni. Kostel byl vysvěcen  
v r. 1468. V r. 1784 jej převzali olomoučtí do-
minikáni. Střešní konstrukce a krovy jsou jed-
nou z nejzachovalejších původních památek 
na našem území.

Nedělní bohoslužby: 9.30, 18.00

18.00–18.45

19.00–19.45

20.00–20.50

21.00–21.45

22.00–22.30

22.30–23.50

23.55–00.05

7

Krása pro potěchu duše i oka
 Vítejte v našem krásném barokním chrámu
Ať zazní hudba a zpěv
 Koncert chrámového sboru z díla světových mistrů
Ze života chrámu
 Historie kostela a komentovaná prohlídka
Exkurze u královského nástroje
 Prohlídka barokního kůru a historických varhan.
Královský nástroj se představuje
 Krátký varhanní koncert.
Exkurze u královského nástroje
 Prohlídka barokního kůru a historických varhan.
Královský nástroj se představuje
 Krátký varhanní koncert.
Závěrečná modlitba a požehnání

18.15–18.30

18.30–19.10

19.30–20.00

20.15–20.45

21.00–21.30

21.45–22.10

22.15–22.45

22.50–23.00

Denisova ul., Olomouc

Byl postaven v r. 1712-1716 jako součást kom-
plexu jezuitských školních budov. Jedná se 
o  stavbu sálového typu s  pětiosým, bohatě 
sochařsky zdobeným průčelím se dvěma vě-
žemi. Portál zhotovil olomoucký kamenický 
mistr Václav Render.

Nedělní bohoslužby: 19.00

Kostel Panny Marie Sněžné 8
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Katedrála sv. Václava9

Naši nejmenší i s rodiči
 jsou srdečně zváni na předprogram pro rodiče s malými 

ratolestmi na parkánech katedrály!
Ať znějí zvony
 Noc kostelů otevřou svým hlasem zvony.
Děkujme Pánu
 svým zpěvem. Mládežnická schola DUNA 
Procházka po vlastní ose
 Tentokrát i s řeholnicemi, které svůj život zasvětily Bohu 

a bližním. Na jednotlivých stanovištích Vám rády odpoví 
na případné dotazy, týkající se jejich způsobu života a 
činnosti. 

Varhany a zpěv ať znějí
 Marie Maňáková a Pavla Vejmelková vás pozvou do světa 

skladeb duchovní hudby.
Varhany a zpěv ať znějí
 Marie Maňáková a Pavla Vejmelková vás pozvou do světa 

skladeb duchovní hudby.
Procházka po vlastní ose
 Tentokrát i s řeholnicemi, které svůj život zasvětily Bohu 

a bližním. Na jednotlivých stanovištích Vám rády odpoví 
na případné dotazy, týkající se jejich způsobu života a 
činnosti. 

Noc kostelů se s Vámi loučí
 Zbyněk Štěpánek a hosté se hrou nejen na varhany roz-

loučí s letošní Nocí kostelů v katedrále.
 

16.00–17.50

17.50–18.00

18.00–18.30

18.30–19.00

19.00–20.00

20.30–21.00

21.00–21.40

21.40–22.00

Nedělní bohoslužby: 9.00

Byla postavena podle návrhu mnichovského 
architekta Otto Kuhlmanna ve válečných le-
tech 1914-1918 a otevřen byl až v r. 1920. Inte-
riér kostela byl obnoven v letech 1987–1988.

Krypta a mauzoleum biskupů
 Pozvání ke shlédnutí výstavy, věnované Eucharistii i ke 

ztišení a meditaci.  

Parkánové zahrady
 vás v případě příznivého počasí rády přivítají a nabídnou 

krásu svých květů.  

Zvon Václav
  Bude ke shlédnutí v Jižní věži. 

 10Kaple sv. Anny

Václavské nám., Olomouc

Bohoslužby: pondělí – sobota v 7.00

Původně raně gotická stavba, postavená po 
r. 1268. Původní kaple byla mezi r. 1306–1349 
přestavěna pro vzácný přemyslovský relikviář 
„paži sv. Anny“, získaný po zavraždění krále 
Václava III. r. 1306 v  Olomouci. V  r. 1617 byla 
ukončena její celková přestavba v manýristic-
kém duchu.

Maminky Vás srdečně zvou
 na setkání. Představí Vám Hnutí modlitby matek, kde 

děkují a prosí za své děti. 

18.00–22.00

Václavské nám., Olomouc
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Husova, Olomouc

Nedělní bohoslužby: 9.00

Byl postaven podle návrhu mnichovského ar-
chitekta Otto Kuhlmanna ve válečných letech 
1914-1918 a  otevřen byl až v  r. 1920. Interiér 
kostela byl obnoven v letech 1987–1988.

Slavnostní zahájení Noci kostelů v Olomouci
 Společné zahájení zástupců církví a samosprávy  
Na začátku bylo slovo
 Vystoupení hudební  skupiny B. Gallata   
Ve společném rytmu
 Vystoupení hudební  skupiny B. Gallata   
Jan Hus  a Olomouc 
 Historický exkurz J. Bartuška a  I. Markové
Za hlasy zlatých žesťů
 Pozounový soubor  Konzervatoře Evangelické akademie
Ze života našeho sboru 
 Obrazová prezentace s hudbou 
Varhanní  výlet Evropou
 Skladby evropských mistrů v podání Evy Čejkové
Ze života našeho sboru 
 Obrazová prezentace s hudbou 
Chvíle pro ztišení
Ve společném rytmu
 Vystoupení hudební  skupiny B. Gallata   
Chvalte Boha, On je Pán 
 Hudba v podání varhan,  houslí a kytary
Slovo na závěr  
 - od paní farářky Jany Rumlové

18.00–18.20

18.20–18.30

18.30–19.00

19.00–19.30

19.30–20.00

20.00–20.30

20.30–21.00

21.00–21.30

21.30–22.00
22.00–22.30

22.30–23.00

23.00–23.15

Kostel Českobratrské církve evangelické11 12

Za krásami pravoslavného chrámu
 Volná prohlídka kostela
Slavnostní bohoslužba
 Večerní bohoslužba s pravoslavnými zpěvy. 
Za krásami pravoslavného chrámu
 Volná prohlídka kostela

16.00–18.00

18.00–19.00

19.00–24.00

Pravoslavný chrám Sv. Gorazda

Gorazdovo nám., Olomouc

Nedělní bohoslužby: 9.00

Chrám je volně stojící, symetrická a  členitá 
stavba. Vrcholí osmibokou věží, zakončenou 
cibulovitou pozlacenou bání s  křížem. Nad 
vstupem je v  nice olej na plechu – obraz sv. 
Gorazda, ve stěně zvonice nad chrámovou 
předsíní je obraz Bohorodičky. Kostel byl po-
stavený v r. 1937.

Možnost rozhovoru s  pravoslavným duchovním, zakoupení 
a zapálení obětních svíček, zakoupení knih a drobných před-
mětů.

Kostel Panny Marie Pomocné 
Olomouc – Nová Ulice

ul. I. P. Pavlova, Olomouc

Byl postaven r. 1774 . Z původního kostela, 
stojícího blíže městu, se zachoval oltářní 
obraz Panny Marie, mramorová kropenka 
a  křtitelnice. Věž byla přistavěna r. 1780. 
Jeden ze zvonů nese letopočet 1520, druhý 
1734. Kolem kostela byl hřbitov, kde se po-
chovávalo do r. 1901.

 13

15
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18.00

19.00

21.30

21.45

Nedělní bohoslužby: 9.00

Slavnostní bohoslužba Noci kostelů  
 Mše svatá
Osobnosti skautského hnutí
 Karel Berka, SI ABS - Významní skauti a skautky odpočíva-

jící na novoulickém hřbitově
Chvíle před svatostánkem 
 Adorace
Zakončení programu

V průběhu celého večera možnost volné prohlídky kostela.

Chrámem zní zpěv
 Zpívání s kytarovou scholou
Krása barokního klenotu
 Komentovaná prohlídka baziliky
Majestátní hlas varhan
 Skladby pro flétny s doprovodem varhan
Chrámem zní zpěv
 Zpívání s kytarovou scholou
Krása barokního klenotu
 Komentovaná prohlídka baziliky
Majestátní hlas varhan
 Skladby pro flétny s doprovodem varhan

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

21.30

Bazilika Navštívení Panny Marie 
na Sv. Kopečku

Olomouc – Svatý Kopeček

Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00, 10.30, 15.00

Byla vystavěna v r. 1669–79 jako poutní mís-
to olomouckého premonstrátského opat-
ství Klášterní Hradisko. Hlavním architektem 
byl Giovanni Pietro Tencalla. Svou polohou, 
architekturou a  výtvarnou výzdobou pat-
ří chrám mezi mimořádně zdařilé barokní 
stavby.

14

Symfonie pro šest strun
 Kytarový koncert
Krása barokního klenotu
 Komentovaná prohlídka baziliky
Majestátní hlas varhan
 Skladby pro flétny s doprovodem varhan
Svatý Kopeček se loučí s Nocí kostelů
 Adorace a závěrečné požehnání

V průběhu celého večera: 
 Výstup do věží ke zvonům a do kopule, Prohlídky Muzea 

Matice Svatokopecké, Jarní kino na schodech (dle počasí), 
Ochutnávka mešního vína, Knižní prodejní stánek, Poznej 
olomoucké řeholníky, Soutěž pro děti, Pošta do nebe, 
Nepřetržité čtení Bible a adorace, Tvoření společného díla, 
Drobnost pro všechny návštěvníky

22.00

22.30

23.00

23.30

Umělecké centrum UP (bývalý Jezuitský konvikt)
Univerzitní ul., Olomouc

Kaple Božího těla

Olomoucká židovská synagoga byla r. 1454 
přestavěna na kapli Božího Těla. Dnešní po-
dobu získala výstavbou Nového konviktu  
r. 1721-1724 podle plánů Jana Jakuba Knie-
bandla. Jako vzor posloužil kostel San  
Andreo di Quirinale v  Římě, projektovaný 
Gianlorenzem Berninim. Autorem štukové 
a sochařské výzdoby je Filip Sattler – alegorie 
Lásky, Naděje a Víry. Fresková výzdoba klen-
by, ztvárňující legendu o  vítězství Jaroslava 
ze Šternberka nad Tatary v bitvě u Olomouce r. 1241, je dílem 
malíře Jana Kryštofa. Kaple sloužila k bohoslužbám do r. 1778, 
 r. 2002 byla restaurována a nyní slouží ke koncertním a vý-
ukovým účelům.

 15

Každou celou hodinu projekce krátkých videí z dokumentár-
ního cyklu k Roku zasvěceného života.
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Sestra Lucia na téma | RADOST 
Kapucín Radek na téma | OBDAROVÁNÍ
Sestra Ráchel na téma | CHUDOBA
Dominikán Jindřich na téma | SVATOST
Otec Miroslav na téma | VZDĚLÁNÍ

Jednotlivá témata v krátkých videích svým jedinečným 
způsobem představí řeholnice a řeholníky z různých řádů 
a kongregací. Videa vznikla pod hlavičkou Arcidiecézního 
centra pro mládež Olomouc ve spolupráci s Credo CZ-na-
dačním fondem.
V průběhu celého večera pro zájemce komentované pro-
hlídky kaple Božího Těla. Mimo projekci se můžete také těšit 
na meditační hudbu.

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

16

Dolní nám., Olomouc

Byl vystavěn v r. 1655–1661. Šlo o jednu z prv-
ních sakrálních staveb po švédské okupaci 
Olomouce (1642–1650). Hlavní průčelí kláš-
terníhokostela tvoří výraznou dominantu 
jižní fronty Dolního náměstí.

Nedělní bohoslužby: 6.30, 10.00, 17.00

16 Kostel Zvěstování Páně – kapucínský

Hudba, která nerozeznívá jen klenby kostela
 Koncert pro smyčcové nástroje
Kapucín mluví o sobě a o svém řádu
 Komentována prohlídka  v kostelních prostorách a zahradě  
 kláštera
Promlouvá k nám sv. František svým slovem
 Čtení z františkánských pramenů

18.00–18.45

19.00–19.30

19.30–20.00

Kapucín mluví o sobě a o svém řádu
 Komentována prohlídka  v kostelních prostorách a zahradě  
 kláštera
Zasvěcený život v obrazech
 Videoklipy z různých společenství řeholního života
Kapucín mluví o sobě a o svém řádu
 Komentována prohlídka  v kostelních prostorách a zahradě  
 kláštera
Kapucínský řád v dějinách
 Historie kapucínského řádu zaměřená především na náš  
 národ
Kapucín mluví o sobě a o svém řádu
 Komentována prohlídka  v kostelních prostorách a zahradě  
 kláštera
Noční ztišení
 Prohlídka kostela

20.00–20.30

20.30–21.00

21.00–21.30

21.30–22.00

22.00–22.30

22.30–24.00

Nešverova 1, Olomouc

Kaple se nachází v  budově školy gymnázia 
Německého řádu. Byla zřízená v r. 2012. Kap-
li požehnal 3.9.2012 velmistr Bruno Platter. 
Výzdoba kaple pochází z  různých církevních 
objektů. Dva basreliéfy sv. Antonína a sv. Tere-
zie pocházejí ze školní kaple v Dlouhé Loučce, 
kde bývala Dívčí škola. Sochy sv. Anny a  sv. 
Marie Magdalské jsou zapůjčené z řádové far-
nosti Rýžoviště na Bruntálsku. Oltář pochází 
z kaple Křížov u Sovince, kde je v současnosti 
galerie. Na oltáři je kopie sochy sv. Jiřího, jejíž 
originál je v  Rytířském sálu hradu Bouzov. Kříž s  korpusem 
Ježíše Krista pochází z  Frankfurtu nad Mohanem, kde jej 
zachránili bratří Německého řádu po vyhnání Napoleonem  
v  r. 1809. Obraz sv. Jiřího na zadní stěně kaple je kopií ori-
ginálu z kaple sv. Huberta v Karlově Studánce. Na obraze je 
zachycena sv. Hedviga, patronka Slezska, kaple sv. Huberta 
s lázněmi a též erb, patřící zemskému komturoví, jenž nechal 
obraz namalovat. 

17Kaple Panny Marie Bolestné – v budově 
Církevního gymnázia Německého řádu
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Ve škole jsou umístěny panely, které přibližují historii budovy 
školní kaple.

Na počátku bylo slovo
 Úvodní slovo Hany Pokorné
Studenti vám zpívají
 Vystoupení Pěveckého kroužku
Pestrá paleta našich aktivit 
 Co nabízí Dům dětí a mládeže NR
Studenti vám zpívají
 Vystoupení Pěveckého kroužku
Divadlo malých herců
 Vystoupení literárně-dramatického kroužku
Několik slov o řádu
 Stručná charakteristika Německého řádu
Studenti vám zpívají
 Vystoupení Pěveckého kroužku

Individuální prohlídka kaple a školy 

18.00–18.05

18.05–18.10

18.10–18.15

18.15–18.20

18.20–18.45

18.45–18.55

18.55–19.00

18.30–19.00

19.00–19.30

19.30–20.00

20.00–20.30
20.30–21.00

21.00–21.45

22.00–24.00

Zahajovací fanfáry na schodech
 Žesťový soubor žáků ZUŠ Iši Krejčího
Trombonové husitské chorály
 Trombonový kvartet KEA Olomouc

18.00–18.15

18.15–18.30

18 Husův sbor

U Husova sboru, Olomouc

Byl postaven v  r. 1924–1926. Jde o  trojlodní 
baziliku s  asymetricky umístěnou zvonicí 
a  monumentálním schodištěm se šesti slou-
py s  hlavicemi. Chrám je završen kopulovou 
střechou s lucernou a věžičkou. V zadní části 
kostela je věž zakončená kalichem.

Nedělní bohoslužby: 9.00

Komentovaná prohlídka
 Prohlídka interiéru kostela s výkladem
Pěvecké nocturno studentů KEA
 Barokní árie v podání studentů KEA z pěvecké třídy MgA.  
 Hany Kostelecké. Varhanní doprovod Jitka Křivánková
Komentovaná prohlídka
 Prohlídka interiéru kostela s výkladem
Kytarový soubor KEA Olomouc
Komentovaná prohlídka
 Prohlídka interiéru kostela s výkladem
Sólový zpěv a varhanní improvizace
 Sopranistka Markéta Israel Večeřová a hudební skladatel,  
 klavírista a varhaník Robert G. Israel 
Volná prohlídka, modlitba, ztišení
 V průběhu celého večera

Občerstvení na farní terase
 Posílení těla i ducha poutníků na boční venkovní terase  
 kostela. Přijďte, než se všechno sní... 
Prohlídka kolumbária
 Přijďte se podívat, jak může vypadat moderní a zároveň  
 důstojné a estetické místo posledního odpočinku.

Frajtovo nám., Olomouc-Černovír

Základní kámen byl položen 21.8.1938 a stav-
ba byla svěřena architektu Janu Komrskovi. 
Sbor byl otevřen za účasti biskupů Stejskala 
a  Stibora dne 12.5.1940. Uvnitř nalezneme 
výzdobu akad. sochaře Vladimíra Navrátila 
z  Velkého Újezdu. Za stolem Páně na stěně 
dominuje reliéfní socha Krista – rozsévače. 
Po stranách jsou od téhož autora sochy Cyrila 
a Metoděje a Jan Hus s Prokopem Holým. Kos-
telní loď má výšku 5 metrů a věž s hodinami 
11,5 metru.

Nedělní bohoslužby: –

19Sbor Prokopa Holého
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Prohlídka černovírských hodin
 Možnost podívat se na hodinový stroj ve věži. 
Na chvíli zvoníkem
 Každý poutník má možnost na chvíli rozhoupat zvony ve věži.  
Concerto virtuoso na šesti strunách
 Kytarový soubor ZUŠ Iši Krejčího a Hudební školy Šauerovi 
Pěvecké nocturno
 Sopránové árie v podání Romany Hádové, klavírní spolu- 
 práce Jitka Křivánková 
Komentovaná prohlídka
 V průběhu cečera přijďte nahlédnout do opraveného  
 interiéru kostelíka

18.00–22.00

18.00–22.00

19.00–19.30

20.30–21.00

20

Kde se modlí biskupové
 Komentované prohlídky kaple po skupinách max. 20ti  
 osob, časový interval mezi prohlídkami je 20 minut.

19.00–22.00

Arcibiskupský palác, Wurmova ul., Olomouc

Barokní biskupská kaple se nachází v druhém 
patře Arcibiskupského paláce. V kapli se do-
chovala původní valená klenba s  výsečemi, 
opatřena je původní plastickou výzdobou ve 
štuku, která je dílem italských umělců Balda-
sare Fontany a Inocence Montiho. Kaple byla 
obložena nažloutlým štukolustrem za episko-
pátu arcibiskupa Bedřicha Fürstenberga. 
O  dalších úpravách svědčí znak arcibiskupa 
Theodora Khona, který je vetkán ve velkém 
koberci. Kaple se stala místem např. svěcení 

pomocných biskupů, křtů a  sňatků významných osobností 
nebo příbuzných biskupů, dnes se v kapli koná každodenní 
liturgie.

Nedělní bohoslužby: –

Biskupská kaple P. Marie 
v Arcibiskupském paláci

Kaple se nachází ve dvorním traktu arcidiecézní 
charity a byla postavena r. 1999 podle návrhu 
Jindřicha Suchánka. Autorem oltáře a ambonu 
je architekt Tomáš Černoušek. Svatostánek, 
bronzový korpus (Kristus na kříži), plastika Pan-
ny Marie a bohoslužebné předměty jsou od 
Pavla Hřebíčka. Kříž, umělecký rám výtvarné 
fotografie, sklo na svatostánku a za  plastikou 
Panny Marie, vitráže nade dveřmi a uprostřed 
zadní stěny kaple zhotovil Jan Jemelka. V době 
prohlídky bude otevřena také původní kaple v 
tehdejším kanovnickém domu, která nyní slouží jako knihovna 
CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc. 

21Kaple Božího milosrdenství – Caritas

Milosrdenství chci a ne oběť
V průběhu večera budou přítomni pracovníci Charity 
k rozhovorům, k výkladu o liturgickém prostoru a výtvar-
ném pojetí kaple, výkladu o poslání a činnosti Charity 
jak v naší republice tak i v zahraničí, představení charitní 
pomoci na Ukrajině a promítání videa o životě v Baie de 
Henne - jednom z nejchudších míst na Haiti. Video bude 
promítáno průběžně. 

18.00–23.00

Křížkovského 6, Olomouc

22Kostel sv. Cyrila a Metoděje 
Olomouc – Hejčín

Cyrilometodějské nám., Olomouc – Hejčín

Je postaven ve stylu neoklasicizující moder-
ny, vysvěcen r. 1932. Věž je vysoká 65 m, kříž 
na vrcholu věže je 8 m. Bronzové sousoší sv. 
Cyrila a  Metoděje na průčelí věže, sochy na 
bočních oltářích, sochy v  kapli Panny Marie 
a reliéfy vytvořil sochař Julius Pelikán.

23
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Hudba v chrámové lodi 
 Kytarový soubor a flétny ZUŠ Iši Krejčího
Jak se žije v klášteře 
 Video
Hlas majestátního nástroje
 Varhanní improvizace¨
Jak se žije v klášteře 
 Video
Hlas majestátního nástroje
 Varhanní improvizace
Jak se žije v klášteře 
 Video
Hudební nástroje chválí Pána
 Varhany, flétna a housle
Kdo je kdo na hejčínské mozaice
 Výklad o výzdobě interiéru kostela
Večerní modlitba se zpěvy
Zakončení Noci kostelů

Od 18.00 do 22.30 bude otevřen kostel a krypta. Změna 
programu vyhrazena. Aktuální program na http.//www.
farnost-olomouc-hejcin.cz

18.18–18.45

18.45–19.00

19.00–19.30

19.30–19.45

19.45–20.15

20.15–20.30

20.30–21.00

21.00–21.30

21.30–22.00
22.30

Nedělní bohoslužby: 7.00, 10.00

Mariánská ul., Olomouc

Nedělní bohoslužby: 10.00

Touha po vlastním sboru vedla v  r. 1922 ke 
koupi objektu Matice školské. Obytnou čás-
tí je bývalý kanovnický dům ze 17. století 
a  shromažďovací budovou je bývalá školní 
učebna, přistavěná ve 20 století. Prvním ka-
zatelem se stal v r. 1923 Josef Štifter z Letovic.

Modlitebna Církve bratrské23

Tvořivá dílna
 Možnost výroby malých upomínkových předmětů
Živé sochy
 Výstava živých soch. Poznáte, koho představují? Dobré  
 znalce čeká odměna.
Ovoce Božího Ducha  
 Pantomima
Chvilka hudby
 Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky.
Divadlo
 Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže.
Chvilka hudby
 Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky.
Židovské tance
 Workshop tradičních židovských tanců 
Divadlo
 Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže.
Tiché zastavení
 Chvíle ticha, meditací a modliteb

Atelier Ecce Femma
 Neformální tvůrčí skupina Výstava obrazů žáků do 10 let 
Kavárna pro unavené poutníky
 Možnost malého občerstvení k načerpání nových sil.  
Legostavění
 Každý může přidat kostičku ke společnému dílu
Ze života sboru 
 Jak žije náš sbor? Prezentace fotek z bohoslužeb, táborů a akcí. 

18.00–19.30

18.30–19.15

19.15–19.30

19.45–20.30

20.45–21.00

21.15–22.00

22.00–22.45

22.45–23.00

23.00–24.00

Hrnčířská 12, Olomouc

Kaple je součástí kláštera františkánek. V r. 2010 
vznikla klášterní kavárna ÕDE s kaplí pro veřej-
nost. Je zde františkánský kříž od ikonopisky Sylvy 
Novotné. Svatostánek navrhl architekt Josef Indra 
a je dílem pasíře Jiřího Mináře. Ikony po stranách 
svatostánku znázorňují archanděly sv. Michaela 
 a Gabriela, autorkou je Dagmar Havlíčková.

24Kaple sester Neposkvrněného Počení 
Panny Marie – Kavárna ÕDE

25
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Kaple je tu pro všechny
Nahlédnutí do kaple sester s příležitostí osobního rozho-
voru a modlitby

Co sestry čtou?
Nahlédnutí do knihovny sester

Je libo Kafe matky představené?
Nabídka posezení v klášterní kavárně ÕDE

Estonská Kama nebo Kohuke?
Možnost zakoupit estonské speciality nebo produkty 
z různých klášterů

18.00–23.00

Nedělní bohoslužby: –

Farského 2, Olomouc - Hodolany 

Základní kámen sboru byl položen 22.8.1926, 
slavnostní otevření sboru se uskutečnilo 
14.8. 1927 za účasti biskupa Ferdinanda Stibora. 
Husův sbor v Hodolanech je funkcionalistickou 
stavbou s bočním krytým schodištěm a nedo-
stavěnou věží s postranními okny. Modlitební 
sál je situován do I. patra, do něhož se vstupu-
je po bočním schodišti. Z této strany je možné 
použít svislou plošinu, která byla vybudována  
v r. 2010 v rámci „Bezbariérové Olomouce“.

Nedělní bohoslužby: 9.00

25 Husův sbor - Hodolany

Májová pobožnost 
Nejen slovem živ jest člověk
 Posezení při kávě, čají, dobré buchtě a dobrém slově

18-00–18.30
18.30–20.00

Dolní Novosadská 38/16, Olomouc-Nové Sady

Pozdně barokní kostel sv. Filipa a Jakuba byl po-
staven v letech 1768-1775 a v r. 1860 povýšen na 
farní kostel. Interiér tvoří oltáře, obrazy a sochy 
ze zrušených olomouckých kostelů, především 
za vlády císaře Josefa II. Varhany vyrobila firma 
Rieger z Krnova r. 1874. Ve věži se nachází dva 
zvony – zvon sv. Blažejez r. 1547 a přemístěný 
ze zrušeného kostela sv. Blažeje a zvon „Marián-
ský“ z r. 1918. U vchodu kostela stojí kamenné 
sousoší ukřižování z r. 1834.

Nedělní bohoslužby: 9.35 hod.

Slavnostní bohoslužba k zahájení Noci kostelů
Mše svatá
Ať zvony znějí
Zahájení Noci kostelů
Za krásami chrámových prostor
Komentovaná prohlídka
Na slovíčko s knězem
Možnost duchovního rozhovoru
Ve světle kostelní svíce
Svícemi nasvícený interiér kostela
Skryté krásy kostela
Prohlídka sakristie, věže a zvonů v průběhu celého večera

16.15–17.00

18.00–18.05

18.05–20.00

19.00–21.00

21.00–22.00

17.00–22.00

26Kostel sv. Filipa a Jakuba  



Sadové náměstí 24, Svatý Kopeček

Interiér kaple navrhl akademický sochař Otmar 
Oliva z Velehradu, který pro kapli zhotovil sva-
tostánek, obětní stůl, kříž, svícny, kalich a relik-
viář. Bronzový relikviář s ostatky Matky Terezy 
znázorňuje andělská křídla. Autorem skleně-
ných vitráží je akademický malíř Jan Jemelka  
z Olomouce. Socha Panny Marie je kopie gotic-
ké sochy od neznámého autora z Kyjova.

Pravidelné bohoslužby So 15.30 hod. po celý rok, každý týden, 
s nedělní platností

Oliva a Jemelka-skrytá krása hospicové kaple
 Možnost prohlídky kaple a tiché adorace

18.00–20.30

Kaple Ducha Svatého, Hospic na 
Sv. Kopečku27

Místo pro razítka: 10 11 12

4 5 6

7 8 9

29

321 13 14 15
28



30 31

16 17 18

19 20 21

22 23 24

272625

ALTERNATIVA 
KE KOMER NÍM 
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ASOPISUM
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C

O dívcím svete z krestanského úhlu pohledu. 
Rozhovory se zajímavymi osobnostmi, poradna 
o vztazích, škole a víre, kulturní a módní rubriky.
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Vážení návštěvníci! 
 
Dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude provázet při putování po 
olomouckých kostelech, kaplích, sborech a modlitebnách. 
 
Na začátku brožury najdete mapu s vyznačením kostelů a modliteben, které pro Vás 
otevřely svoje brány a nabídnou Vám bohatý program prohlídek architektonických 
skvostů, sakrálních prostor, liturgických předmětů, koncertů, hudebních vystoupení, 
účast na bohoslužbách, duchovním programu, tvořivých dílnách pro děti i dospělé, 
seznámí Vás se životem farností a sborů a nabídnou mnoho dalšího zajímavého. 
 
V  letošním roce Vás zveme k  návštěvě 27 kostelů, kaplí, sborů a  modliteben v  Olo-
mouci. Při jejich návštěvě můžete požádat o  pamětní razítko do Vašeho POUTNIC-
KÉHO PASU. 
 
Přejeme Vám radostné putování!

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého, 
Zlínského kraje a Pardubického kraje, Statutárního města Olomouce, Statutárního města 

Zlína a Statutárního města Prostějova

WWW.NOCKOSTELU.CZ

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, JUDr Mgr. Antonín 

Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, MVDr. Stanislav 
Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph. D., hejtman 

Pardubického kraje, MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města 
Zlína, Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova, Mgr. Vladimír 

Puchalský, primátor Statutárního města Přerova a další starostové měst a obcí 
olomoucké arcidiecéze. 


