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Kościół w popularnym wtedy stylu neogotyckim, zwanym obec-
nie także gotykiem ceglanym. Postawiony na miejscu poprzed-
niego, murowanego kościoła z 1711 roku. Halowy, trójnawowy, 
na planie krzyża łacińskiego. Dzwony w wieży pochodzą z końca 
XV wieku. Na kalenicy mała wieżyczka na sygnaturkę, którą jest 
dzwon z kościoła z 1794 roku. 
Absyda ze sklepieniami krzyżowymi na gurtach, podobnie w na-
wach. Budowla opięta skarpami. W ołtarzu głównym - wykona-
nym przez Jana Bochenka z Hlučína - obraz Matki Boskiej i figury 
świętych Mikołaja i Urbana. Cenione przez wiernych polichromie 
wykonane przez  Viléma Wünsche pochodzą z 1952 roku. 

4. Kobeřice 
Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny wybudowany w latach 1895-1896

Dwa zdania o parafii
Parafia ma potwierdzony rodowód XII-wieczny. Można przypuszczać, że 
wkrótce po założeniu Kobeřic zbudowano tu pierwszy kościół.  W kroni-
ce parafialnej wsi Kobeřice, z 1862 r., czytamy: „Wieś Kobeřice, należąca 
do majątku Chuchelna, tworzy samodzielną parafię. Liczba dusz 1483. 
Katolicy języka morawskiego, dzieci w wieku szkolnym około 250. Kan-
celaria rządowa w Opolu, poczta w Hlučínie.”

Ołtarz główny kościoła w Kobeřni-
cy. Prezbiterium na początku lat 
90. XX w. uzyskało obecny kształt.

Nawa główna długa na 40 m, tran-
sept o szerokości 24 m. Wieża na 
osi korpusu, mierzy 52 m. Kościół 
ma 300 miejsc siedzących i 1100 
miejsc stojących.  



27

Projektant kościoła, Ludwig Schneider, w tym wypadku przedsta-
wiany jest jako architekt z Raciborza. Być może  zamieszkał w nim 
na czas projektowania i budowy świątyni w Kobeřicach i Rydułto-
wach (która powstawała w tym samym czasie), chociaż pamiętać 
trzeba, że w 1892 roku ukończył swą willę w Katowicach.
Całkowity koszt, łącznie z wyposażeniem wnętrz, wyniósł 103 594 
marek. Większość z tego została opłacona z budżetu parafii i zbió-
rek prowadzonych zarówno przez proboszcza, jak i komisję ko-
ścielną. Swój udział miał też patron kościoła, książę Lichnovský. 
Konsekracja nowego kościoła przez arcybiskupa ołomunieckiego 
Teodora Kohna odbyła się w sobotę, 14 listopada 1896 roku i roz-
poczęła się uroczystą Mszą Papieską. 
Obok kościoła stoi kaplica, poświęcona mieszkańcom Kobeřic,  
którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej.

Widok na lewą nawę boczną

Widok kościoła od zachodu.

Kilka słów o miejscowości
Kobeřice, o których pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1236, leżą 
w malowniczych lasach Śląska na Wzgórzach Hluczyńskich, w doli-
nie Białego Potoku Oldřišovskiego, około 14 km na północny wschód 
od Opawy, na ważnym polsko-czeskim trakcie Opava-Racibórz. Nie-
gdyś słynęła z hodowli bażantów. Wieś zamieszkuje ludność śląska, 
liczba mieszkańców wynosi ok. 3300.

W czasach budowy kościoła miejscowość nazywała się Kőberwitz


