
OLOMOUC

1 Kostel sv. Kateřiny
19:00 - 19:30 Komentovaná prohlídka
20:00 - 20:30 komentovaná prohlídka
21:30 - 22:00 komentovaná prohlídka

2 Kapucínský kostel Zvěstování Páně
18:00- 24:00  Něco o kapucínech
Presentace historie, spirituality, života a činnosti kapucínů v boční 
kapli sv. Šebestiána.  
18:00 - 24:00 Krása liturgie
Ukázka mešních rouch a liturgických předmětů v sakristii.
18:30 - 19:45 Zpíváme Pánu
Místní kapucínská schola zapěje Bohu i návštěvníkům zbožné kytarové písně
19:00 - 23:00 Najít odvahu 
Možnost rozhovoru s řeholním knězem nebo bratrem laikem kapucínem.
19:30 - 20:00 Náš kostel - Stručný popis kostela
20:00 - 20:45 Chvíle s Ní - Rapsodické divadlo Olomouc před-
staví poezii s mariánskou tématikou doprovázenou hudbou. Účinku-
jí: Martina Pavlíková - slovo a Radka Rozkovcová - flétna, zpěv 
21:00 - 21:30 Náš kostel - Stručný popis kostela
23:00 - 23:30 Náš kostel - Stručný popis kostela

3 Chrám sv. Michala
18:00- 19:00 Komentovaná prohlídka - Kostel, křížová chodba, 
sklepení, věž, zvony
18:00 - 20:00 Svatomichalské dokumenty - Promítání v knihovně 
(dokument o fontáně sv. Jana Sarkandra, dokument o nových zvonech) 
19:00 - 19:30 Sakristie 
Prohlídka sakristie a předmětů, používaných při bohoslužbě
20:00 - 20:30 Harmonie prostoru a hudby  - Vystoupení sboru 
Salve pod vedením Ing. Ladislava Kunce

10 Katedrála sv. Václava
16:00 - 18:00 Než to propukne - program pro děti - Děti si bu-
dou moci postavit babylonskou věž, vyzkoušet si například rybolov 
na suchu a jiné dovednosti. 
17:50 - 18:00 Ať zpívají zvony - Zahájení Noci kostelů společ-
ným hlasem všech zvonů.  
18:00 - 19:00 Tajemství katedrály - Větší děti se budou moci 
pokusit odhalit tajemství katedrály. 
18:00 - 19:00 Procházka katedrálou (i zákulisím) po vlastní 
ose s možností dotazů - Vlastní volná procházka katedrálou i jejím 
zákulisím Vám umožní vychutnat si její atmosféru. Vaše dotazy rádi 
zodpoví přítomní průvodci či pořadatelé. 
19:00 - 19:30 Zpíváme společně v rytmu kytar - Zazní křesťan-
ské rytmické písně v podání naší mládežnické scholy. Budete moci 
shlédnout i ukázku liturgického tance na melodii zpívané modlitby 
19:30 - 19.45  Ať varhany znějí  - v presbytáři
19:45 - 20.00  Ať varhany znějí  - na hlavním kůru
20:00 - 20:30 Co jste ještě neviděli - komentovaná prohlídka 
katedrály - Průvodci Vás rádi seznámí s historií olomoucké katedrály 
sv. Václava a provedou Vás místy, kam se návštěvník běžně nedo-
stane. 
20:30 - 21:00 Procházka katedrálou (i zákulisím) po vlastní 
ose s možností dotazů - Vlastní volná procházka katedrálou i jejím 
zákulisím Vám umožní vychutnat si její atmosféru. Na Vaše dotazy 
rádi odpoví přítomní průvodci či pořadatelé.
21:00 - 21:30 Vystoupené mladých konzervatoristů na hlavním 
kůru - Také žáci Konzervatoře Evangelické Akademie Vás zpěvem 
uvedou do světa skladeb autorů duchovní hudby. 
21:30 - 22:00 Co jinde neuvidíte - prohlídka katedrály s 
nejdelším farářem v diecézi. Tentokrát Vás olomouckou katedrálou 
provede sám duchovní správce, který je nejdelším farářem v diecézi! 

20:30 - 21:30 Komentovaná prohlídka - Kostel, křížová chodba, 
sklepení, věž, zvony
21:30 - 22:00 Královský nástroj - Varhanní hudba v podání 
Mgr. Václava Michálka
22:00 23:00 Komentovaná prohlídka  -Kostel, křížová chodba, 
sklepení, věž, zvony

4 Kaple sv. Jana Sarkandra
18:30 - 19:00 Komentovaná prohlídka
20:30 - 21:00 Komentovaná prohlídka
22:00 - 22:30 Komentovaná prohlídka

5 Kaple Nejsvětější Trojice
18:00 - 23:00 Poznejte blíže chloubu města Olomouce
Komentované prohlídky dle zájmu

6 Chrám sv. Mořice
17.45 - 18.00  Slavnostní zahájení - za účasti zástupců všech 
církví a zástupců města a kraje
17.50 - 18.00 Ať zpívají zvony – hlasy zvonů zahájí Noc kostelů 
v celé republice i v sousedním Rakousku
18.00 - 18.30 Prohlídka s výkladem
18.30 - 19.45 Veřejná zkouška chrámového sboru 
19.45 - 20.00 Prohlídka kostela
20.00 - 20.45 Veřejná zkouška chrámového sboru 
20.45 - 21.00 Varhanní koncert
21.00 - 21.15 Prohlídky s výkladem
21.15 - 21.30 Možnost hlasitého čtení z Bible
21.30 - 21.45 Prohlídka u varhan
21.45 - 22.00 Varhanní koncert
22.00 - 22.15 Prohlídka kostela s výkladem
22.15 - 22.30 Vstup do krypty
22.30 - 22.45 Možnost hlasitého čtení z Bible

22:00 - 23:00 Procházka katedrálou (i zákulisím) po vlastní 
ose s možností dotazů - Vlastní volná procházka katedrálou i jejím 
zákulisím Vám umožní vychutnat si její atmosféru. Vaše dotazy rádi 
zodpoví přítomní průvodci či pořadatelé. 
18.00-23.00  Zvoňte zvony /ne však v tuto chvíli/ - Během 
celého večera si budete moci prohlédnout zvony umístěné ve velké 
věži (vyhlídka ale možná není).
18.00 – 23.00  Prohlédněte si i prostory nad hradbami -Po celý 
večer budou otevřeny i kapitulní zahrady.
18.00 – 23.00  Poznejte pravdu o pronásledování církve v 
letech 1948 - 1960 - V kryptě katedrály je instalována jedinečná 
výstava s mnoha pozoruhodnými exponáty.
18.00 – 23.00 Jak žije naše farnost - Projekce kompozice fotografií 
a videostřihů z akcí, pořádaných farností.

11 Olomouc, kaple sv. Anny
18:00 18:45 Bohoslužba - Mše sv. 
18:45 23:00 Mysterium fidei
Možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí. 

12 Kostel Českobratrské církve evangelické
18:00 - 18:10 Zahájení večera - biblické slovo a modlitba
18:10 - 18:30 ZPÍVÁME spirituály a jiné písně
18:30 - 19:00 Komentovaná prohlídka kostela
19:00 - 19:15 Varhanní koncert - J.S.Bach - 
  hraje Dipl.-Kirch.Daniela  Feltlová
19:30 - 19:35 STVOŘENÍ SVĚTA - mim v kostele - pantomima 
Ing.Václav Dostál
20:00 - 20:30 Na vlnách strun - koncert studentů Konzervatoře 
Evangelické akademie Olomouc
20:30 - 20:40 Biblické slovo
20:40 - 21:00 ZPÍVÁME spirituály a jiné písně
21:00 - 21:30 Komentovaná prohlídka kostela

22.45 - 23.00 Prohlídka kostela s výkladem
23.00 - 23.15 Varhanní koncert s prohlídkou varhan
Od 18:00  do 23:00  bude otevřena věž
Od 18:00  do 23:00  bude otevřena kaple ve Sloupu Nejsvětější 
Trojice

7 Olomouc, kostel CČSH - Husův sbor
18:00 - 24:00 Prohlídka kostela
Možnost individuální, nebo komentované prohlídky. 
20:00 - 21:00 Pásmo hudby, zpěvu a recitací rodičů s dětmi
21:00 - 22:00 Ať zazní píšťaly varhan
Varhanní skladby  -  variace v podání našeho varhaníka doc. Vítěsla-
va Majtnera..
Výstavka dokumentů ze stavby kostela
Možnost návštěvy Kolumbária - Naši drazí zesnulí jsou nám stále 
nablízku.
Možnost rozhovoru - Zajímá vás cokoliv o naší církvi. Nebo se jen 
chcete chvíli sdílet. Po celý večer bude přítomen některý z kněží.

8 Kostel Panny Marie Sněžné
18:00 - 18:45 Poznej náš chrám i jeho skrytá místa  - Komen-
tovaná prohlídka kostela, prohlídka sakristie, výstup k varhanám 
19:00 - 19:30 Setkání při duchovní hudbě - Naslouchání 
skladbám hudebních místrů 18. a 19. století v podání chrámového 
sboru Salve. 
20:00 - 20:30 Poznej náš chrám - Komentovaná prohlídka 
kostela
21:00 - 21:30 Poznej náš chrám - Komentovaná prohlídka 
kostela, prohlídka sakristie
21:30 - 22:00 Varhanní hudba - Skladby mistrů a improvizace 
na historickém barokním nástroji z let 1726 - 28. 
22:00 - 22:45 Poznej náš chrám i jeho skrytá místa
Komentovaná prohlídka kostela, prohlídka sakristie, výstup k varhanám

21:35 - 21:40 STVOŘENÍ SVĚTA - mim v kostele - pantomima 
Ing. Václav Dostál
22:00 - 22:30 ZPÍVÁME spirituály a jiné písně
22:30 - 23:00 Individuální prohlídka kostela
23:15 - 23:30 Varhanní finále večera
23:50 - 24:00 Modlitba a požehnání na závěr večera 
Broučci Jana Karafiáta v průběhu století - výstava dobových výtis-
ků knihy ke 100.výročí 1.vydání

13 Chrám sv. Gorazda
17:50 - 18:00 Ať zpívají zvony  - Zahájení Noci kostelů 
18:00 - 19:00 Večerní - Společné modlitby
19:00 - 20:00 Veřejná zkouška pěveckého sboru 
20:00 - 21:30 Jak vzniká ikona - Seznámíme se s postupem 
vzniku ikony 
21:00 - 23:30 Komentovaná prohlídka
Výstavka tištěných ikon Bohorodice - Prohlídka rozsáhlé sbírky ikon 
duchovního správce zdejší církevní obce.
Možnost rozhovoru, občerstvení - Máte zájem se pohovořit s knězem? 
Nebo se jenom posedět a pohovořit u šálku čaje? Rádi vás přivítáme. 

14 Olomouc - Sv. Kopeček, bazilika Navšt. P. Marie
17:50 – 18.00 Ať znějí zvony – zahájení Noci kostelů
18:00 - 18:45 Mše sv.
19:00 - 19:45, 20.00 – 20.45., 21.00 – 21.45, 22.00 – 22.45
23.00 – 23.30  Poznej naši baziliku
- komentovaná prohlídka kostela - představení varhan zblízka - 
výstup na půdu a věž - promítání dokumentu Sen a radost (Studio 
Velehrad, 2005) a/nebo záběrů práce umělců při restaurování fresek 
chrámu v uplynulých třech letech
23:30 - 24:00 Loretánské litanie a kompletář

9 Modlitebna Církve Bratrské
18:15 - 18:30 Kde hledat poklad? - Večerníček ne jen pro děti  
- Maňáskové divadelní představení pro děti. Účinkuje maňáskový 
soubor z Prostějova. 
18:45 - 19:00 Nespokojená housenka - Večerníček ne jen pro 
děti - Maňáskové divadelní představení pro děti. Účinkuje maňásko-
vý soubor z Prostějova.  
19:15 - 20:00 Chvilka hudby - Proč a jak se v církvi zpívá? Pásmo 
křesťanských písní v podání hudební skupinky sboru Církve bratrské. 
Zamyšlení nad smyslem zpěvu a významem jednotlivých písní. 
20:00 - 20:15 Lighthouse: Everything - Scénicko-pantomimické 
představení v podání mládeže
20:15 - 20:30 Dramatické čtení Bible
21:00 - 21:45 Chvilka hudby - Proč a jak se v církvi zpívá? Pásmo 
křesťanských písní v podání hudební skupinky sboru Církve bratrské. 
Zamyšlení nad smyslem zpěvu a významem jednotlivých písní. 
21:45 - 22:00 Lighthouse: Everything - Scénicko-pantomimické 
představení v podání mládeže CB.  
22:00 - 22:45 Židovské tance
Worshop tradičních židovských tanců. 
22:45 - 23:00 Lighthouse: Everything - Scénicko-pantomimické 
představení v podání mládeže CB.  
23:00 - 23:15 Dramatické čtení Bible
Setkání Ježíše a samařské ženy. Janovo evangelium 4,1-42
23:15 - 24:00 Tiché zastavení
Chvíle ticha, meditací a modliteb
Kavárna pro unavené poutníky
Možnost malého občerstvení k načerpání nových sil.
Ze života sboru 
Jak žije náš sbor? Prezentace fotek z bohoslužeb, táborů a akcí.
Kreativní workshop
Výroba dárkových a upomínkových předmětů. Tvorba pro radost 
z tvůrčí činnosti a pro radost z dávání.

OLOMOUC

Záštitu nad Nocí kostelů 2010 převzali:
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, 

Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 
a Martin Novotný, primátor města Olomouce.


