
Přerov 
a okolí



Pozdrav primátora

Noc kostelů otevře už po deváté 
dveře od kostelů či modliteben. 
V Přerově a v jedné místní části 
bude zpřístupněno hned sedm 
svatostánků, které nabídnou 
prohlídku, rozjímání… ale také 
zajímavý program pro dospělé 
i děti. Letos se mohou zájemci 
podívat i na Horní náměstí 
do kaple svatého Jiří, která 

už čtvrtým rokem prochází opravou. Kaple, zasvěcená patronu 
rytířstva, byla postavena v polovině 11. století a původně sloužila 
jako hradní kostel. V průběhu staletí byla několikrát opravována 
– a poslední větší rekonstrukce je datována roky 2014 až 2018. 
Myslím, že návštěvníci ocení celou řadu úprav, které ctí historii 
toho místa. Stavebníci tu například šetrně vyčistili trhliny skalní 
stěny, obnovili omítky, ošetřili zábradlí, udělali sanaci stropů, 
upravili stěny zádveří, postarali se o novou elektroinstalaci. 
Odborníci opravili soklové části včetně štukové výzdoby se 
zlacenými prvky, zrestaurovali vitrážová okna, náhrobek 
Přemysla z Říčan i kropenku… Kaple bude zpřístupněna v rámci 
Noci kostelů od osmi do desíti hodin. Žádný kulturní program tu 
sice není naplánován – ale návštěvníci zcela jistě ocení i prohlídku 
a zklidnění… pod rouškou tmy. 

Přeji příjemně strávený večer, ať už si vyberete kterýkoliv 
přerovský svatostánek.

 

Vladimír Puchalský, primátor Přerova



 1.

Kostel sv. Vavřince 1.

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

Program
kostel je otevřený od 18.30 do 22.30
18.30–19.30 Komentovaná mše svátá
19.30–20.00 Komentovaná prohlídka kostela I.
20.00–20.30 Povídání o varhanách I.
20.30–21.00 Život v klášteře není jen modlení 

sestra Marie Goretti, nemocniční kaplanka,  
vám řekne víc

21.00–21.30 Komentovaná prohlídka kostela II.
21.30–22.00 Povídání o varhanách II.
22.00–22.30 Varhanní koncert – Martin Kordas 

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 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. Maří Magdalény 2.

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 Biblické tance – příběh svaté Edith Stein
19.45–20.30 Střípky z historie kostela
20.30–21.15 Varhanní koncert
21.15–22.00 Zpěvy z Taizé

Kontakt: 
Římskokatolická farnost Předmostí
Tyršova 5
Přerov–Předmostí



 3.

Kostel sv. Michaela 3.

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
20.15–22.00 Volný vstup k soukromé 

prohlídce kostela

Kontakt: 
Kostel sv. Michala
Šířava
Přerov



 4.

Program
kostel je otevřený od 20.00 do 22.00

20.00–22.00 Možnost soukromé prohlídky 
a ztišení

Kaple sv. Jiří 4.

Historie
Kaple je původně ranně stře-
dověkou stavbou, pravděpo-
dobně ze 13. století. Po něko-
lika požárech byla přestavěna 
v barokním slohu rodinou Pře-
pických 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



 5.

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 5.

Program
chrám je otevřený od 19.00 do 22.00

19.00–19.15 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



 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

18.00–18.10 Zahájení noci kostelů
18.10–18.40 Koncert pěveckého dětského sboru 

Přerováček (p. Güntherová, p. Žujová)
18.45–19.15 Koncert dětské kapely Atlas světa (p. Žujová)
19.15–20.00 Volná prohlídka kostela
20.00–21.00 Koncert pěvecké skupiny Add Gospel
21.00–22.00 Volná prohlídka kostela

Během programu bude prezentace historie Církve 
československé husitské v Přerově. V kostele si můžete 
prohlédnout výstavu namalovaných kreseb žáků ZUŠ 
B. Kozánka ke 100letému výročí Československé republiky.

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

Sbor Jana Blahoslava



Historie
První zmínka o obci je na listině 
olomouckého biskupa Jindřicha 
Zdíka z června roku 1141. Dle této 
listiny již tenkrát Penčice patři-
ly k  majetku olomoucké kapituly. 
První zmínka o faře v  Penčicích 
je v  předhusitském urbáři z  roku 
1399. Tehdy byly Penčice hordou 
markraběte Prokopa zcela zpus-
tošeny.  V  roce 1612 byl starší 
dřevěný kostel stržen a  nahrazen 
novým. 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 kostel. Zároveň byly zniče-
ny všechny historické dokumenty 
a  cenné knihy. Po  dalším požáru 
v  roce 1834 byl postaven kostel 
v dnešních rozměrech.
Nedělní bohoslužby: 10.30

Kostel sv. Petra a Pavla
Penčice (Přerov XIII) 7.

 7.

Kontakt: 
Římskokatolická farnost 
Penčice
Kokory 1
751 05 Kokory

Program
kostel je otevřený od 16.45 do 18.30

17.00–18.00 Přednáška a koncert  
(PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.)

Tato Noc kostelů je věnována památce 
hudebního skladatele Vojtěcha Říhovského, 
jehož rodové a hudební kořeny souvisí s 
Penčicemi.
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