Pozdrav Noci kostelů 2019
Milí přátelé, vážení hosté,
každého z vás srdečně zdravím při příležitosti Noci kostelů. Přeji vám nejen poznání zajímavých a cenných prostor našich
chrámů, ale i setkání s Bohem, jehož přítomnost naplňuje posvátné prostory. Dokážeme-li se zde ztišit, může nás on sám
oslovit hlasem svědomí, naplnit vnitřním
pokojem a povzbudit svou láskou.
Upřímně děkuji všem, kteří dnešní návštěvy kostelů umožňují svou službou.
+Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Důležitá výročí v roce 2019:
200 let od jmenování arcivévody Rudolfa Jana
arcibiskupem olomouckým
1150 let od úmrtí sv. Cyrila
30 let od svatořečení Anežky České

Noc kostelů – Olomouc 2019
200 let od zvolení Rudolfa Jana arcibiskupem olomouckým
1150 let sv. Cyrila
1.
Katedrála sv. Václava
2.
Biskupská kaple Narození Páně
3.
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
– Dominikánský
4.
Modlitebna Bratrské jednoty baptistů
5.
Kostel Panny Marie Sněžné
6.
Kaple Ducha Svatého, Hospic na Svatém Kopečku
7.
Kaple Božího těla
8.
Kostel Zvěstování Páně – Kapucínský
9.
Kaple Panny Marie Bolestné
– v budově CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU
10. Kaple sester Neposkvrněného Početí Panny Marie
– Kavárna ÕDE
11. Kostel sv. Filipa a Jakuba
12. Radniční kaple sv. Jeronýma
13. Klášterní kaple sv. Františka
14. Kaple Nejsvětější Trojice
15. Husův sbor – Hodolany
16. Kaple sv. Norberta – Norbertinum
17. Kostel sv. Cyrila a Metoděje – Hejčín
18. Kaple Božího milosrdenství – Caritas
19. Kaple Božího milosrdenství – FNOL
20. Kostel Panny Marie Pomocné – Nová ulice
21. Kaple sv. Jana Sarkandra
22. Kostel sv. Kateřiny
23. Kostel sv. Michala
24. Pravoslavný chrám sv. Gorazda
25. Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
26. Modlitebna Církve bratrské
27. Charitní kaple sv. Richarda Pampuri
28. Zaniklý kostel sv. Petra a Pavla
Místo pro razítka

10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
24
25
26
27
27
28
24
29
30
31
32
31

U Husova

25

o

kéh

rovs

Dob

sboru

Studentská

3

14

12

Horní nám.

Šk

ná

ce

a
rov
hle
Ma
Mic
halská

oln

í

21
23

Žerotínovo
nám.
Pu
rkr
ab
sk
á

Botanická
zahrada

zí

Pa

ns

ká

Nová Ulice

O

Ko

nám.
Národních
hrdinů

10

Dolní nám.

8

tř.

4

y
od
ob

Sv

2

á

y

od

ob

Sv

Rudolf Jan a kostely s ním spjaté.
(pouze ty, které jsou zapojeny do Noci kostelů)
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Rudolf Jan 1819-1831

200 let od nástupu do úřadu
olomouckého arcibiskupa
Rudolf Jan Habsbursko-Lotrinský (1788-1831),
arcivévoda rakouský, korunní princ uherský
a český, kardinál, arcibiskup olomoucký, skladatel a nadaný hudebník, podporovatel průmyslu, milovník umění a knih, zdatný malíř,
kreslíř a všímavý zahradník.

Portrét olomouckého arcibiskupa
Rudolfa Jana ve
Slavnostní dvoraně
arcibiskupské
rezidence
(foto M. Kučera)
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Letos si připomínáme 200 let od chvíle, kdy
se řízení olomoucké diecéze ujal arcivévoda Rudolf Jan. Vnuk Marie Terezie se narodil
v Toskánsku jako poslední ze 16 potomků rakouského císaře Leopolda II. Po smrti rodičů
dbal na výchovu svého bratra rakouský císař
František I. Jako každý Habsburk se musel vyučit i řemeslu (v jeho případě zahradníkem).
Rudolf Jan přijal kněžství, stal se olomouckým
kanovníkem a jako jednatřicetiletý arcibiskup
vstoupil do Olomouce jako muž plný elánu
a vizí. Podporoval český jazyk a české písemnictví. Zemřel ve věku 43 let v Badenu u Vídně.
Vztah Rudolfa Jana k Olomouci a regionu
Město Olomouc vděčí Rudolfu Janovi za mnohé. Vedle příkladné péče o arcidiecézi vymohl u vídeňského dvora návrat
univerzity do Olomouce (r. 1827) a inicioval výsadbu stromořadí, které se stalo základem městských parků a sadů (tzv.
Rudolfova alej ve Smetanových sadech). Podílel se na rozkvětu divadelnictví a věnoval značnou sumu na stavbu budovy městského divadla (r. 1830, současné Moravské divadlo
Olomouc). Žák slavného hudebního skladatele Ludwiga van
Beethovena se stal jeho mecenášem a zároveň jedním z jeho
nejvýznamnějších přátel. V r. 1828 založil Vítkovickou huť válcovnu železa, z níž se posléze staly slavné Vítkovické železárny. Za jeho episkopátu byla zahájena stavba kněžského
semináře. Rudolf Jan pokračoval v tradici svých předchůdců,
kteří v olomoucké rezidenci pořádali každotýdenní koncerty
přístupné veřejnosti.

Stopy Rudolfa Jana v Olomouci
Přehled kostelů, které jsou spjaté s Rudolfem
Janem:
Arcibiskupský palác Olomouc
Olomoucký arcibiskup Rudolf Jan byl zdatný
ve hře na klavír a ve skladbě. Jeho učitelem byl
slavný hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Některé z arcivévodových skladeb opatřené osobními poznámkami Beethovena se
dochovaly v hudebním archivu kroměřížského zámku, kde jsou také uloženy originály
jejich vzájemné korespondence. Rudolf Jan
složil kupříkladu zajímavou variaci na českou
lidovou píseň „Já mám koně…“
Pomník lidskému srdci v katedrále sv. Václava
Arcivévoda rakouský Rudolf Jan patřil k předním osobnostem
dějin Olomouce. Město si zamiloval a cítil se tu doma, o čemž
svědčí i přání, aby bylo jeho srdce po smrti ponecháno v olomoucké katedrále sv. Václava. Uloženo bylo za mramorovou
pamětní deskou, na které je latinský nápis, v jehož středu je
velkými písmeny zdůrazněno slovo COR (tedy srdce). Ludwig
van Beethoven dedikoval Rudolfu Janovi svou proslulou
skladbu Missa solemnis, která měla zaznít během Rudolfovy
intronizace v olomoucké katedrále. Skladatel ji ovšem dodal
opožděně a veřejně byla prezentována teprve o několik let
později. Pro dóm sv. Václava nechal ulít čtyři nové zvony.
Sarkandrova kaple
Rudolf Jan usiloval o blahořečení olomouckého mučedníka a kněze Jana Sarkandra, který byl umučen v olomoucké
věznici, na jejímž místě byla postavena Sarkandrova kaple
(uchováváno je zde původní mučící zařízení - skřipec). Žádost
o beatifikaci byla odeslána do Říma r. 1829. Blahořečení Jana
Sarkandra, rodáka z polského Skočova, bylo
úspěšně završeno až za kardinála Fürstenberka. Svatořečen byl papežem sv. Janem Pavlem II. r. 1995 v Olomouci. Relikviář s ostatky
sv. Jana Sarkandra se nachází v olomouckém
dómu.
Chrám sv. Michala
Oválná pamětní deska nad vstupním schodištěm kostela sv. Michala trvale připomíná
zásluhu Rudolfa Jana, který nechal tuto ba-

Pohled do Smetanových sadů
s Rudolfovou alejí,
která byla před lety
omlazena
(foto M. Kučera)

Tento pohled na
katedrálu sv. Václava
arcibiskup Rudolf
Jan dobře znal. Koncem 19. století byla
razantně přestavěna
do podoby, kterou
známe dnes (repro:
Arcibiskupská
knihovna Olomouc)
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rokní perlu Moravy renovovat na svůj náklad.
Opravy patrně souvisely s úsilím o beatifikaci
Jana Sarkandra, jehož ostatky byly do tohoto
kostela přeneseny ze zrušeného kostela Panny Marie na Předhradí.
Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku u Olomouce
Za vlády Josefa II. byl klášter Hradisko i převorství na Svatém Kopečku r. 1784 zrušeny.
Snahy Rudolfa Jana o znovuuvedení řádu
premonstrátů na Svatý Kopeček se za jeho
episkopátu sice nezdařily, ale podařilo se mu
alespoň vymoci zmírnění dopadu konfiskace
majetku. Premonstráti se na Svatou Horu, jak
se místu také dříve říkalo, vrátili až r. 1846.
Sv. Jan Sarkander,
Sarkandrova kaple,
detail (foto M.
Kučera)

Kapucínský kostel
Rudolf Jan věnoval zvýšenou pozornost středoškolskému a vysokoškolskému studentstvu, s čímž patrně
souviselo zavedení akademických bohoslužeb v kapucínském
kostele (r. 1821). Reagoval tím na klesající počet posluchačů teologické fakulty a bohoslovců v semináři. Uvědomoval si důležitost péče o studenty.

1150 let od úmrtí sv. Cyrila a vytvoření
samostatné církevní provincie v čele se
sv. Metodějem (r. 869)
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Arcibiskup Rudolf Jan byl do úřadu uveden
v olomoucké katedrále 9. března 1820 o svátku sv. Cyrila a Metoděje, který se dříve v tento
den slavíval. V 19. stol. svolil papež přesunout
svátek na letní měsíce. Na Velehradě si každoročně na začátku prázdnin připomínáme význam příchodu sv. Cyrila a Metoděje
(r. 863). Jejich velkým ctitelem byl také arcibiskup Rudolf Jan, který se několikrát pokusil
vymoci obnovení zrušeného velehradského
kláštera. Se sv. Cyrilem a Metodějem spojujeme počátky křesťanství, vzdělanosti, písma,
jazyka, kultury, literatury i prvních právních

předpisů na našem území. Letos máme o to
větší důvod se vracet k těmto základům naší
společnosti. Zatímco v případě sv. Metoděje
již patrně místo jeho hrobu zůstane navždy
utajeno, jeho mladší bratr Konstantin byl
pohřben v Římě (bazilika sv. Klimenta), kde
vstoupil do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril. Dílo a odkaz spolupatronů Evropy můžeme letos více vnímat kupříkladu při návštěvě
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně, který nechal ve 30. letech minulého stol.
vystavět olomoucký arcibiskup Leopold Prečan. V olomoucké katedrále se nachází relikviář s ostatky sv. Cyrila. Slovanské věrozvěsty
v případě prvního chrámu diecéze nalezneme ztvárněny na průčelí dómu (pod sochou
sv. Václava), vyobrazeni byli také na vitrážích
v chórové kapli i v presbytáři katedrály. Návštěvníci arcibiskupského paláce procházejí
kolem sousoší sv. Cyrila a Metoděje, které je dílem pražského
sochaře E. Maxe. Sochy sv. Cyrila a Metoděje jsou také součástí vstupního schodiště před bazilikou Navštívení Panny
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Připomínky sv. Cyrila a Metoděje ale najdeme i v dalších chrámech a církevních
objektech.
Věděli jste, že v Olomouci kdysi stávala kaple
sv. Cyrila a Metoděje?
Zaniklá kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena v prostranství hřbitova poblíž kostela
sv. Mořice. První zmínky o této sakrální stavbě
pocházejí z r. 1452. Kapli se také říkalo „česká“
nebo „moravská“, protože zde byly zavedeny
české bohoslužby a kázání. Po ničivém požáru
byl kostelík nově vybudován v letech 17231727 (údajně s kapacitou až 300 osob). Roku
1786 byla kaple přestavěna na kasárna, r. 1812
pak na vojenské skladiště. V době josefínských reforem byla kaple sv. Cyrila a Metoděje
s dalšími kostely zrušena. Objekt byl zbořen
r. 1833.

Jano Köhler:
Sv. Cyril a Metoděj
(Arcibiskupství
olomoucké)
Sv. Cyril a Metoděj,
Arcibiskupský palác
Olomouc (foto: M.
Kučera)

9

1

Katedrála sv. Václava

Počátky spadají do 1. poloviny 12. stol.,
kdy zde stála románská bazilika. Na přelomu 13. a 14. stol. byly provedeny výrazné
gotické úpravy. Prošla několika přestavbami, na konci 19. stol. dostala podobu novogotické katedrály. Hlavní věž měří více
než 100 metrů.
Nedělní bohoslužby: 8.00, 10.00
Václavské nám., Olomouc

Celovečerní program:
Zvon Václav...
Bude ke shlédnutí v Jižní věži.
17.50 – 18.00

Ať znějí zvony
Noc kostelů otevřou svým hlasem zvony.

18.00 – 18.20

Zahájení Noci kostelů v Olomouci
Oficiální zahájení Noci kostelů v Olomouci letos proběhne
v katedrále sv. Václava, hlavním kostele arcidiecéze a dominantě města. Zároveň proběhne slavnostní otevření výstavy
„Rudolf Jan a katedrála“.

18.30 – 23.00

Krypta a mauzoleum biskupů
Vás zvou ke ztišení, meditaci a k prohlídce výstavy.

18.45 – 19.15

Děkujme Pánu... svým zpěvem
Mládežnická schola DUNA pravidelně doprovází dětskou mši
svatou. Zazní klávesy, kytara a možná i saxofon a basa!

18.45 – 20.45
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Představují se Vám... katecheze, programy pro děti, farní
charita
V chórové kapli se můžete seznámit s dalšími aktivitami
farnostmi: katecheze pro děti, farní tábory, farní charita.

Představuje se Vám... Hnutí Cursillo
Život farnosti se neodehrává jen při bohoslužbě v kostele.
Představí se Vám proto i některá společenství.

19.25 – 19.30

Představuje se Vám... dětská schólička DOMINo

19.40 – 19.45

Představuje se Vám... společenství Ministrantů

19.50 – 19.55

Představuje se Vám... Farní billiardový klub

20.05 – 20.10

Varhany a flétna souznějí
Marie Maňáková (varhany) a Jana Hánová (příčná flétna) Vás
zvou k setkání s Bohem prostřednictvím duchovní hudby.

20.20 – 20.50
21.30 – 22.00

Představuje se Vám... setkávání nad Božím Slovem

21.00 – 21.05

Poznejte duchovní symboliku chrámu
Průvodce Vás seznámí s duchovní symbolikou chrámu.
Prohlídka začne u kříže naproti stojanu s tiskovinami.

22.10 – 22.30

Noc kostelů se s Vámi loučí...
Zbyněk Štěpánek a hosté se hrou nejen na varhany rozloučí
s letošní Nocí kostelů v katedrále...

22.40 – 23.00

Biskupská kaple (rezervace na místě)
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Arcibiskupský palác, Wurmova 9, Olomouc
Původně barokní kaple byla později vybavena novým mramorovým oltářem, stěny jsou
z umělého mramoru, na stropě je bohatá štuková výzdoba. V „domácí“ kapli olomouckých
arcibiskupů je denně sloužena mše svatá. Roku
1949 zde přijal tajné biskupské svěcení pozdější
arcibiskup pražský František kardinál Tomášek,
od jehož narození letos uplynulo 120 let. Jeho
světitelem byl olomoucký arcibiskup Josef Karel
Matocha (1888–1961), který žil v přísné internaci
vlastního domu až do své smrti (vězněn 11 let!).
Zemřel na následky zanedbání lékařské péče.
V kapli je mimořádně vystavena hlava Krista
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vyrobená z chlebových soust dvanácti vězňů komunistického
režimu, kterou arcibiskupství věnoval pan Jan Janků.
18.00

fanfáry před palácem

18.00 – 23.00

Okruh A
Komentované prohlídky kaple s mimořádně vystavenou
hlavou chlebového Krista (prohlídky po 20 min., omezená
kapacita skupiny do 20 os., nutná rezervace, výdej vstupenek v průběhu večera do vyčerpání celkové kapacity).

18.00 – 23.00

Okruh B
Možnost nahlédnout do slavnostního sálu s portrétem
arcibiskupa Rudolfa Jana, od jehož nastolení uplynulo 200
let (prohlídky po 20 min., omezená kapacita skupiny do
30 os., nutná rezervace, výdej vstupenek v průběhu
večera do vyčerpání celkové kapacity).
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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 dominikáni. Střešní konstrukce a krovy jsou jednou z nejzachovalejších původních památek
na našem území.
Nedělní bohoslužby: 9.30, 18.00

18.00 – 18.45

Pravidelná mše svatá

19.00 – 19.45

S průvodcem za krásami kostela a kláštera
Prohlídka kostela a sakristie; prohlídka kláštera a klášterní
zahrady.
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Koncert varhanní hudby
Hraje Daniel Štědroň.

20.00 – 20.45

Prohlídka kostela s průvodcem
Prohlídka kostela a sakristie.

21.00 – 21.55

Zpívaná modlitba kompletáře
Večerní modlitba.

22.00 – 22.15

Jsme tu pro Vás
Příležitost k tiché prohlídce či meditaci a prosbě.

22.15 – 23.50

Zakončení Noci kostelů
Požehnání všem dnešním návštěvníkům.

23.55 – 00.05

Modlitebna Bratrské jednoty baptistů
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Tř. Svornosti, Olomouc
Přijďte se podívat do zbrusu nového zázemí
našeho společenství, které bude využívat jak
církev, tak i rodinné centrum Provázek.
Nedělní bohoslužby: 9.30
BEA centrum, Kosmonautů 1, Olomouc
Prohlídka nově zrekonstruované Lípy Olomouc
Přijďte se podívat do zbrusu nového zázemí našeho společenství, které bude využívat jak církev, tak i rodinné centrum
Provázek. Čeká vás prohlídka bývalého kina Lípa, obrázky
z dvouleté rekonstrukce, prezentace Fusion Olomouc, English Campu a přednášek.

18.00 – 22.00

Rodinné centrum Provázek – pro děti i rodiče
Program rodinného centra Provázek: prezentace činnosti
rodinného centra, tvořivý koutek a stanoviště s odměnou
pro děti, dobrý čaj pro rodiče.

18.00 – 21.00

Stále něco na zub, pro ucho i oko (výstava fotografií, kroniky)
Občerstvení, rozhovory, fotokronika společenství baptistů, táborů a akcí. Aktuální pozvánky na letní akce 2019.

18.00 – 22.00
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5

Kostel Panny Marie Sněžné

Denisova ul., Olomouc
Byl postaven v r. 1712-1716 jako součást komplexu jezuitských školních budov. Jedná
se o stavbu sálového typu s pětiosým, bohatě sochařsky zdobeným průčelím se dvěma
věžemi. Portál zhotovil olomoucký kamenický mistr Václav Render.
Nedělní bohoslužby: 19.00

18.15 – 18.30

Krása pro potěchu duše i oka
Vítejte v našem krásném barokním chrámu.

18.30 – 19.10

Ať zazní hudba a zpěv
Koncert chrámového sboru Salve z díla světových mistrů.

19.30 – 20.00
21.45 – 22.10

Historie a výzdoba kostela
Komentované prohlídky.

21.00 – 21.30
22.15 – 22.45

Exkurze u královského nástroje
Prohlídky barokního kůru a historických varhan.

23.00

Zakončení Noci kostelů
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Kaple Ducha Svatého, Hospic na Svatém
Kopečku

6

Sadové náměstí, Svatý Kopeček
Interiér kaple navrhl akademický sochař Otmar
Oliva z Velehradu, který pro kapli zhotovil svatostánek, obětní stůl, kříž, svícny, kalich a relikviář. Bronzový relikviář s ostatky Matky Terezy
znázorňuje andělská křídla. Autorem skleněných vitráží je akademický malíř Jan Jemelka
z Olomouce. Socha Panny Marie je kopie gotické sochy od neznámého autora z Kyjova.
Sobotní bohoslužby: 15.30 hod. po celý rok,
každý týden, s nedělní platností
Oliva a Jemelka - skrytá krása hospicové kaple
Možnost prohlídky kaple (na přání komentované),
modlitby a tiché adorace.

18.00 – 20.30

Zapálení svíce za ty, na které budeme myslet v modlitbě
Strom modliteb - utrhněte si modlitbu a vezměte si ji domů
Nástěnka s životopisem sv. Matky Terezy a možnost pomodlit se litanie u ostatků.
Celý večer je provázen reprodukovanou duchovní hudbou
Malé občerstvení pro poutníky

Kaple Božího těla

7

Umělecké centrum UP (bývalý Jezuitský konvikt)
Univerzitní ul., Olomouc
Stavbu kaple Božího Těla realizoval olomoucký stavitel Jan
Jakub Kniebandl (asi 1670-1730). Půdorys kaple - podélný

15

ovál, je zřejmým eucharistickým odkazem
na tvar hostie, Těla Páně. Sochařské práce
jsou od Filipa Sattlera (1695 - 1738). Jedná se
o andělské postavy bočních oltářů a sochy
tvořící součást hlavního oltáře, tři kardinální křesťanské ctnosti - Víru, Naději a Lásku,
doprovázené postavami andílků. Malířskou
výzdobu realizoval v letech 1727-1729 Jan
Kryštof Handke. Klenbu kaple pokryl alegorickou nástropní malbou ztvárňující legendu o hrdinném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary v bitvě u Olomouce r. 1241.

18.00 – 23.00

Animační program pro děti
Po celý večer bude probíhat animační program pro děti
v prostoru Atria Uměleckého centra UP sousedícího s kaplí doprovázen poslechem barokní hudby.
Barokní omalovánky – pro malé i velké
Skládačky – puzzle a skládačky

18.00 – 23.00

Komentované prohlídky Kaple Božího Těla
Komentované prohlídky Kaple Božího Těla pod taktovkou
studentů ze spolku StuArt (Studium Artium). Prohlídky
začínají od 18.00 každou celou hodinu, poslední prohlídka
začne ve 22.30.

8

Kostel Zvěstování Páně – kapucínský

Dolní nám., Olomouc
Byl vystavěn v letech 1655–1661. Šlo o jednu
z prvních sakrálních staveb po švédské okupaci Olomouce (1642–1650). Hlavní průčelí
klášterního kostela tvoří výraznou dominantu jižní fronty Dolního náměstí.
16
16

Nedělní bohoslužby: 10.00, 17.00

Setkání s kapucínem
Bratr kapucín provádí každou půlhodinu veřejnými i běžně nedostupnými prostory kostela a klášterní zahrady.

18.00 – 21.00

Kytarové duo v podzemí kostela

18.00 – 21.00

Ticho kostela

21.00 – 21.30

Kompletář s bratry kapucíny a na závěr Salve Regina
s doprovodem violy

Kaple Panny Marie Bolestné – v budově
CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO
ŘÁDU

21.30

9

Nešverova, Olomouc
Kaple se nachází v budově školy. Byla zřízena v r. 2012. Kapli požehnal 3. 9. 2012 velmistr Bruno Platter. Výzdoba kaple pochází
z různých církevních objektů. Dva basreliéfy
sv. Antonína a sv. Terezie pocházejí ze školní
kaple v Dlouhé Loučce, kde bývala Dívčí škola.
Sochy sv. Anny a sv. Marie Magdalské jsou zapůjčené z řádové farnosti Rýžoviště na Bruntálsku. Oltář pochází z kaple Křížov u Sovince.
Na oltáři je kopie sochy sv. Jiří, originál je na
hradě Bouzov. Kříž s korpusem Ježíše Krista
pochází z Frankfurtu nad Mohanem. Obraz
sv. Jiří na zadní stěně kaple je kopií originálu
z kaple sv. Huberta v Karlově Studánce.
Úvodní slovo
Metoděj Radomír Hofman OT.

18.00

Kulturní program

18.10

Vystoupení pěveckého kroužku

18.10

Inscenace školního dramatického kroužku

18.20

Spojení zpěvu a tance

18.35

17

18.45

Duchovní poezie

18.50

Závěrečné slovo
Metoděj Radomír Hofman.

18.00 – 22.00

Individuální prohlídky kaple a školy

10

Kaple sester Neposkvrněného Početí
Panny Marie – Kavárna ÕDE
Hrnčířská, Olomouc
Kaple je součástí kláštera sester františkánek
Neposkvrněného Početí Panny Marie v Hrnčířské ulici v historickém centru Olomouce.
Sestry koupily dům v r. 2008 a v r. 2010 zřídily
klášterní kavárnu ÕDE, která je otevřena veřejnosti stejně jako klášterní kaple a knihovna.
V kapli v I. p. je známá kopie kříže z kostelíku
sv. Damiána v Assisi, před kterým František
uslyšel hlas: „Obnov moji církev!“ Sestry zde
svěřují Bohu nejen své radosti a starosti, ale
také všech, kteří se do jejich modliteb svěřují.
I vy zde můžete napsat svoji prosbu a vložit ji
do košíku u sochy Panny Marie.
Více na: http://cafeode.webnode.cz/uvod/

18.00 – 23.00

Kaple je tu pro všechny
Nahlédnutí do kaple sester s příležitostí osobního rozhovoru 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

Při vstupu máte příležitost k posezení v klášterní kavárně ÕDE
nad šálkem kávy, čaje či jiného nápoje doplněného dobrotami
z nabídky sester františkánek a k meditativnímu posezení na terase s vyhlídkou na panorama Olomouce.

Kostel sv. Filipa a Jakuba

11

Dolní Novosadská, Olomouc-Nové Sady
Pozdně barokní kostel sv. Filipa a Jakuba
byl postaven 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. Blažeje z r. 1547 a přemístěný ze zrušeného kostela sv. Blažeje a zvon „Mariánský“
z r. 1918. U vchodu kostela stojí kamenné
sousoší ukřižování z r. 1834.
Nedělní bohuslužby: 9.35
Otevřený kostel - otevřená farnost

17.00 – 18.00

Hlas zvonů - pozvání do věže

18.00 – 18.05

Za krásami chrámových prostor
Komentované prohlídky interiéru kostela, sakristie, věže
a zvonů, současný život farnosti.

18.30 – 20.00

Služba, radost, naplnění
Možnosti zapojit se ve společenství - čtení z Písma, zpěv,
ministrantování, úklid, květiny, modlitby, farní klub.

20.00 – 21.00

Svícemi nasvícený interiér
Možnost prohlídky kostela nasvětleného jen svícemi,
zastavení se v tichu.

21.00 – 22.00

Modlitba při svících
Zakončení noci kostelů se ztišením a zastavením se před oltářem.

22.00 – 22.15

19

22.30 – 22.35

Zamykání s kostelníkem
Celovečerní program:
Farní kavárna, prohlídka sakristie, věže a zvonů v průběhu celého večera.

12

Radniční kaple sv. Jeronýma

Horní nám.
Kaple byla přistavěna v průběhu gotické
přestavby radnice v letech 1474-1488 a na
její stavbě se podílel pustiměřský probošt
a olomoucký kanovník Zikmund ze Švábenic, působící u kostela sv. Mořice. Kapli s oltářem Panny Marie a sv. Jeronýma vysvětil
8. 5. 1491 varadínský biskup a olomoucký
administrátor Jan Filipec, nejvyšší kancléř
uherského království. Kaple sloužila až do
r. 1785, kdy byla zrušena a r. 1793 se v dražbě
rozprodal mobiliář a liturgické náčiní. Mezi
lety 1836 a 1874 sloužila jako dřevník, později
jako depozitář. Koncem 19. a ve 20. stol. byla
kaple postupně zrestaurována a 8. 12. 1991
znovu posvěcena.
Bohoslužby: o svátku sv. Jeronýma

19.00 – 22.00

20

Za krásami radniční kaple
Kaple bude otevřena k volné prohlídce. Vstup z hlavního
vchodu do budovy radnice.

Klášterní kaple sv. Františka

13

Akademická ul. - vchod z Biskupského nám.
Novorománská kaple vznikla přestavbou
původně barokního kanovnického domu
pro potřeby nově vzniklé řeholní komunity Kongregace milosrdných sester III. řádu
sv. Františka na sklonku 19. stol. Autorem je
olomoucký stavitel František Langer, zasvěcená je sv. Františkovi z Assisi, jenž je zobrazen na čelní vitráži. Kapli posvětil r. 1898
arcibiskup Theodor Kohn. Komunistický
režim proměnil klášter na projektový ústav
a kapli na archiv. Autory současného řešení
jsou architekti Jan Mléčka a Vojtěch Jemelka, návrhy vitráží jsou dílem akad. malíře
Jana Jemelky.
Za krásami klášterní kaple
Komentované prohlídky klášterní kaple.
Ochutnávka Kurzu Alfa
Seznámení s atmosférou přednáškových a diskusních
večerů o základech víry, pořádaných pravidelně
v prostorách kláštera.

19.15, 20.15,
21.15, 22.15
19.00 – 23.00

Bezbariérový přístup; Film, audiovizuální prezentace; Prohlídka s komentářem; Občerstvení; Rozhovor, setkání.

Kaple Nejsvětější Trojice

14

Horní nám., Olomouc
Sloup Nejsvětější Trojice je největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě. V dol21

ní části je umístěna kaple Nejsvětější Trojice. V r. 2000 byl sloup zapsán na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.

18.00 – 22.00
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Poznejte blíže chloubu města Olomouce
Komentované prohlídky dle zájmu.

Husův sbor – Hodolany

Farského, Olomouc - Hodolany
Základní kámen sboru byl položen r. 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 nedostavěnou věží s postranními okny. Modlitební sál je situován
do I. patra, do něhož se vstupuje 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
16.00

Zahájení Noci kostelů
Otevření kostela, přivítání návštěvníků, prohlídky kostela
dle dohody a zájmu návštěvníků.

17.30 – 20.30

Koncert hudební skupiny VIDA
Olomoucká hudební skupina VIDA nabízí setkání s jihoamerickými a španělskými duchovními písničkami, které
odhalují a vidí život z hlubšího místa našeho bytí.

22

Skrytá krása Husova sboru v Hodolanech
Prohlídky kostela dle dohody a zájmu návštěvníků.
Zakončení Noci kostelů

Kaple sv. Norberta, klášter sester
premonstrátek – Norbertinum

20.30 – 21.45
22.00

16

Sadové náměstí, Svatý Kopeček
Nová kaple sv. Norberta se nachází v prostorách původní kaple v Norbertinu - klášteře sester premonstrátek, postaveném v r. 1930 vedle
baziliky na Svatém Kopečku. Interiér kaple
navrhl akad. sochař Petr Váňa, stejně jako i vitráž, ambon, svatostánek a sedes. V r. 2015 byla
instalována nová Křížová cesta, která vyšla
také z rukou Petra Váni. Jednotlivá zastavení
jsou malované originály, vytisknuté na plátno.
Sochy P. Marie a sv. Norberta jsou z původní
kaple, stejně jako varhany, znovu instalované
v r. 2008. Kaple byla rekonstruována v letech
2008-2010 a posvěcena 21. 6. 2010 arcibiskupem Janem Graubnerem.
Otevření kláštera a kaple, přivítání a zahájení noci kostelů

18.15 – 18.30

Krátká historie před kaplí
Prohlídka nástěnek a následné povídání o kapli, jejím
významu, o smyslu jejího vybavení.

18.30 – 19.00
19.30 – 20.00
20.30 – 21.00

Varhanní hudba
Jedinečná příležitost dozvědět se něco o romantickém nástroji v kapli sester premonstrátek a možnostech jeho využití.

19.00 – 19.30
20.00 – 20.30

Po celý večer
Lze dát na označené místo v kapli svou napsanou prosbu
o modlitbu na konkrétní úmysl a svěřit ji do modliteb sester
premonstrátek. Dozvědět se o životě sester v Norbertinu,
o životě v klášteře, prohlédnout si fotoalba ze života komunity.
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17

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Olomouc – Hejčín
Cyrilometodějské nám., Olomouc – Hejčín
Je postaven ve stylu neoklasicizující moderny, 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.
Nedělní bohoslužby: 7.00, 10.00

18.00 – 22.30

18

Za krásami hejčínského chrámu
Individuální volné prohlídky interiéru.

Kaple Božího milosrdenství – Caritas

Křížkovského, Olomouc

24

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 Panny 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.

V tichu kaple
Caritas je milosrdná láska. Vydejte se po její cestě, po cestě
dobrých skutků Charity a těch, kteří myslí na druhé. Přijďte
se podívat na krásu moderní kaple v historické Olomouci.

Kaple Božího milosrdenství
ve Fakultní nemocnici Olomouc

18.00 – 23.00

19

(budova A v areálu FNOL)
Nemocniční kaple Božího milosrdenství je
umístěna v přízemí „modré“ budovy pavilonu „A“ Fakultní nemocnice na Nové ulici. Byla
dokončena ve II. polovině r. 2011. V červenci
r. 2013 zde byl vysvěcen nový oltář a z důvodu požárně-bezpečnostních předpisů byl
dřevěný bohoslužebný nábytek v interiéru
nahrazen mobiliářem z kovu a kamene (oltář,
ambon a sedes). Pro návštěvu, ztišení, modlitbu a meditaci je otevřena denně 6.00 - 20.00
hod. Nemocniční kaple spadá pod duchovní
správu farnosti sv. Mořice.
Nedělní bohoslužby: 13.30
Místo ticha i modlitby
Nová nemocniční kaple Božího milosrdenství - budova A.

18.00 – 22.00

Když bolí na duši
Pietní místnost, poradna Hořec - budova Y.

18.00 – 22.00

Putování místy dřívějších bohoslužeb
Prohlídkový okruh po FNOL k místům, která sloužila
v minulosti k bohoslužebným a pietním účelům (kaple
na neurologickém odd., pevnůstka, pietní místnost), sraz
s průvodcem pokaždé před porodnicí u babyboxu (budova C) - bez průvodce není možné se do objektů dostat.
Po celý večer
V průběhu celého večera budou k dispozici nemocniční
kaplani, kteří vám poskytnou informace o duchovním
doprovázení v nemoci, službě kaplana ve FNOL, poradně

19.00, 20.30
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pro pozůstalé či zodpoví vaše dotazy. Před kaplí Božího
milosrdenství bude možnost drobného občerstvení.
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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 pochovávalo
do r. 1901.
Nedělní bohoslužby: 9.00

18.00

Mše svatá

19.00

Zahájení Noci kostelů

19.15

Hudba a slovo
Hudebně literární pásmo
Účinkují: Komorní soubor zobcových fléten ze ZUŠ „Žerotín“
Olomouc pod vedením pí uč. Markéty Cabajové. Zazní díla
autorů Cl. Gervaise, A. Vivaldiho, M.- A. Charpentiera, L.
van Beethovena, W. A.Mozarta, L. Bernsteina, Queen aj.
Cyril a Metoděj, anonymní latinský hymnus ze středověku – Věra Pavlíková – přednes
Zkušenost ze života – Dr. Dagmar Žůrková

20.00

40 let od velkého zatýkání křesťanů na Moravě
doc. Dr. P. Rudolf Smahel, Th.D., SBD.

21.00

V tichu chrámu
Společná meditace a adorace.

22.00

Zakončení Noci kostelů

26

Kaple sv. Jana Sarkandra

21

Na hradě, Olomouc
Byla postavena v r. 1672-1673 na místě městské 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.
Nedělní bohuslužby: 15.00

Slavnostní zahájení Noci kostelů
Po stopách světce a mučedníka
Komentovaná prohlídka.
Zakončení Noci kostelů

Kostel sv. Kateřiny

18.00
19.30 – 20.00
20.15 – 20.45
21.00 – 21.30
21.30

22

Kateřinská ul., Olomouc
Gotický kostel sv. Kateřiny, postavený před
r. 1287 spolu se zdejším původním klášterem
sester dominikánek. Po r. 1362 byl kostel přestavován. V r. 1884 byl interiér regotizován
a v r. 1987 byla odkryta původní gotická okna
s kamennými kružbami.
Nedělní bohoslužby: 11.00
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18.00 – 18.05

Svatokateřinské zvony znějí
Slavnostní zahájení Noci kostelů.

18.05 – 18.35

Pojďte s námi do Estonska
Beseda o misiích.

19.00 – 19.30

Voršilky na cestách
Misijní působení sester voršilek.

20.00 – 20.30
21.00 – 21.30

Za krásami kostela
Komentovaná prohlídka.

21.30

Zakončení Noci kostelů

23

Kostel sv. Michala

Žerotínovo nám., Olomouc
Je to barokní stavba, jejíž tři zelené kopule
hrají významnou roli v panoramatu města.
Původní kaple z 12. stol. byla ve 13. stol. nejprve přestavěna na kostel v gotickém slohu
a koncem 17. stol. ve slohu barokním.
Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00
17.00 – 17.20

Umíte se modlit?
V předprogramu vystoupí děti Církevní mateřské školy Ovečka.

18.00 – 18.05

Svatomichalské zvony znějí
Slavnostní zahájení Noci kostelů.

20.00 – 20.30

Za krásami chrámu
Komentovaná prohlídka.

21.00 – 21.30

Tóny královského nástroje
Varhanní koncert.

21.30

Zakončení Noci kostelů
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Pravoslavný chrám sv. Gorazda

24

Gorazdovo nám., Olomouc
Chrám je volně stojící, symetrická a členitá stavba. Vrcholí osmibokou věží, zakončenou cibulovitou pozlacenou bání s křížem. Nad vstupem je
v nice obraz sv. Gorazda (olej na plechu), ve stěně
zvonice nad chrámovou předsíní je obraz Bohorodičky. Kostel byl postavený v r. 1937.
Nedělní bohoslužby: 9.00
Za krásami pravoslavného chrámu
Volná prohlídka kostela s možností dotazů.

17.00, 21.00

Slavnostní bohoslužba
Večerní bohoslužba.

18.00

Pravoslavná duchovní hudba
Chrámový sbor.

20.00

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne

25

Balcárkova, Olomouc-Nová Ulice
Od r. 1922 měla Církev adventistů v Olomouci postupně několik sborových místností. V r. 1930 byla Na Šibeníku postavena
a vysvěcena první vlastní modlitebna. Tu
komunistický režim v r. 1952 zkonfiskoval
a činnost církve pozastavil. Současná modlitebna byla vybudována v r. 1976 a rekonstruována do stávající podoby v r. 2003.
Sobotní bohoslužby: 10.40
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19.00 – 22.00

Seznamte se s námi
Prohlídka prostor, včetně křtitelnice.
Jak pomáháme
Prezentace humanitární organizace ADRA.
Současnost a historie sboru
Prezentace místního církevního společenství včetně fotografií a kroniky.
Co děláme pro děti
Pathfinder - prezentace organizace pro děti.
Hraje vám MEKA
Hudební doprovod po dobu celého večera od skupiny
MEKA.
A další překvapení…

26

Modlitebna Církve bratrské

Mariánská ul., Olomouc
Touha po vlastním sboru vedla v r. 1922 ke
koupi objektu Matice školské. Obytnou částí je bývalý kanovnický dům ze 17. století
a shromažďovací budovou je bývalá školní
učebna, přistavěná ve 20 století. Prvním kazatelem se stal v r. 1923 Josef Štifter z Letovic.
Nedělní bohoslužby: 10.00
18.00 – 21.00

Tvořivá dílna
Možnost výroby malých upomínkových předmětů.

19.00 – 19.45
21.00 – 21.45

Chvilka hudby
Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky.

23.00 – 24.00

Tiché zastavení
Chvíle ticha a modliteb.
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Celovečerní program:
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.
Indie v obrazech
Výstava fotografií ze života v Indii.

Charitní kaple sv. Richarda Pampuri

27

Wurmova, Olomouc
Charita Olomouc převzala v r. 1992 službu Azylového domu pro muže. Azylový dům začal poskytovat služby v pronajaté kanovnické rezidenci na Wurmově ul. od r. 1991. Jednalo se o první
azylový dům pro muže v celé ČR. V r. 1993 došlo
k adaptaci části rezidence, v níž byla zároveň
vybudována kaple sv. Richarda Pampuri. Byl to
italský lékař a posléze i řeholník, žijící ve 20. stol.,
který jako lékař zasvětil celý svůj život neúnavnou pomocí všem potřebným. Zemřel r. 1929.
Papež Jan Pavel II. jej v r. 1989 svatořečil. Charitní
kapli sv. Richarda Pampuri vysvětil v r. 1994 biskup Josef Hrdlička.
Pondělní bohoslužby: 12.05
Středeční adorace: 7.30
Prohlídka kaple a nízkoprahového denního centra
Samaritán

18.00 – 22.00

Pozvání na doušek kávy v charitní prodejně Dobrodruhá

18.00 – 22.00

Poslech křesťanských písní

20.00 – 21.00
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28

Zaniklý kostel sv. Petra a Pavla

Křižkovského, Olomouc
Nejstarší zpráva o kostele sv. Petra v Olomouci je z r. 1063, kdy při něm bylo obnoveno
moravské biskupství. Přesná poloha tohoto
románského kostela zatím nebyla zjištěna,
patrně stál někde v prostoru budovy Tereziánské zbrojnice. Mladší, gotický farní kostel
sv. Petra a Pavla existoval až do r. 1792, kdy byl
zbořen. Kolem kostela fungoval i hřbitov. Naposledy v letech 2015-2017 byly základy kostela odkryty při archeologických výzkumech
na nádvoří Univerzity Palackého na Křížkovského 10. Nově byla také zjištěna krypta kaple sv. Šebestiána a Rocha a odkryto bylo také
přes 580 hrobů.

18.00 – 22.30

Prezentace půdorysu kostela, vyznačeného v dlažbě
nádvoří Univerzity Palackého. Prezentace výsledků
archeologického výzkumu formou plakátů a výkladu.
Bezbariérové.
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Místo pro razítka:
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28
Rudolf Jan
200 let výročí
1819 - 1831

Pro získání jubilejního razítka doplňte chybějící část českého znění latinského textu, který je uveden na pamětní desce pod bustou Rufolfa Jana, která
se nachází v kryptě katedrály sv. Václava.
Rudolfa
arcivévody purpurem oděného biskupa
olomouckého
…………………………………………………..
…………………………………………………..
zde se chová jako
trvalý symbol lásky.

Časopis je určen
manželům
rodičům
prarodičům
vychovatelům
snoubencům
kněžím
a všem, kteří se s rodinami setkávají

Na 40 stranách se dozvíte
hodně zajímavého a poučného
O
O
O
O

výchově dětí a dospívajících
partnerských vztazích
duchovním životě v rodině
náboženské výchově dětí

Objednávky předplatného, či ukázkového čísla:

Centrum pro rodinný život

Biskupské náměstí 2, 772 00 Olomouc,
tel. 587 405 250–3, e-mail: rodinnyzivot@email.cz

www.rodinnyzivot.eu
Časopis Rodinný život
vychází pětkrát ročně.

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 úvodu se také dozvíte o výročí olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana. V olomoucké
katedrále je pro Vás připraveno jubilejní razítko.
V letošním roce Vás zveme k návštěvě 28 kostelů, kaplí, sborů a modliteben v Olomouci.
Při jejich návštěvě můžete požádat o pamětní razítko do Vašeho POUTNICKÉHO PASU.
Přejeme Vám radostné putování!

Záštitu nad Nocí kostelů 2019 převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
ministr kultury ČR doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.; Mgr. Miroslav Žbánek, MPA,
primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Korec, primátor Statutárního města
Zlína, Mgr. František Jura, primátor Statutárního města Prostějova, Ing. Petr Měřínský,
primátor Statutárního města Přerova, Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého
kraje, Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
Pardubického kraje, a další starostové měst a obcí olomoucké arcidiecéze.

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

