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Svatoplukova

Filipcovo nám., Prostějov
Kostel byl pravděpodobně založen již před rokem 1200. Později zde byl 
zřízen augustiánský klášter s kostelem. Roku 1430 byl zcela zničen 
husitským vojskem. Zůstala zachována nejstarší část, kaple sv. Kříže. 
Při požáru v roce 1697 byl ušetřen pouze dřevěný kříž, který stál před 
vchodem do kostela. Tento kříž byl po opravě svatostánku postaven 
na hlavní oltář. Došlo k tomu 16. 9. 1703 a kostel byl zasvěcen 
na Povýšení svatého Kříže.

1 Kostel Povýšení sv. Kříže
ul. Demelova, Prostějov
Objekt postaven v roce 1904 jako Nová synagoga. Její osud byl však 
velmi krátký. V roce 1939 se ji pokusili zapálit nacisté, r.1940 ji úředně 
zavřeli, vydrancovali a přeměnili na skladiště. Po válce budovu 
židovská obec prodala Církvi čs. husitské, a ta ji přestavěla 
na křesťanský chrám, kterým je dodnes. 

2 Husův sbor
ul. Svatoplukova, Prostějov
Konvent Milosrdných bratří byl zbudován v letech 1739 – 53. Interiér 
kostela byl vyzdoben cennými freskami, které patří mezi to nejlepší 
z baroka, co lze ve městě nalézt. Konvent s klášterním kostelem prošly 
mnoha těžkými obdobími - pruské války, 1.světová válka, těžké zkoušky 
za 2.světové války. Později zde byly lékařské ordinace a domov 
důchodců. Dnes nacházíme klášterní kostel v obnovené kráse. 

3 Kostel sv. Jana Nepomuckého
ul. Lidická, Prostějov
Vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla je datováno do 11. století. Stojí totiž 
v místech bývalé osady Prostějovice, předchůdce města Prostějova. 
Kostel stál na okraji města za hradbami a za ním byl městský hřbitov. 
V letech 1728 – 30 přešel radikální barokní přestavbou a kostel získal 
novodobou věž s cibulovou bání. Tehdy vznikla pozoruhodná 
dřevořezba na hlavním oltáři, Poslední večeře Pána od olomouckého 
sochaře O. Zahnera, provedená takřka v životní velikosti. 

4 Kostel sv. Petra a Pavla

ul. Brněnská, Prostějov
Kapucínský kostel a klášter, byl založen v prostějovském brněnském 
předměstí v letech 1756 až 1762. Původně se jednalo o typický 
kapucínský kostel bez věže. Zasvěcen byl sv. Barboře. Klášter u kostela 
přestal existovat po reformě Františka Josefa, v roce 1784. Věž zvonice 
pochází až z počátku 20.století, kdy v letech 1902 až 1903 prošel celý 
areál novobarokní přestavbou a zasvěcen sv. Cyrilovi a Metodějovi. 
V letech 1988-9 byl opraven a znovu otevřen. 

5 Kostel sv. Cyrila a Metoděje

ul. Mánesova, Prostějov
Kaple sv. Andělů Strážných byla vybudována v letech 1909 - 1912. 
Nad vstupním prostorem je vybudována malá věžička s lucernou 
zvoničky. Vysvěcena byla 1. září 1918 prostějovským farářem P. Karlem 
Dostálem Lutinovem. Před nedávnem byla tato krásná kaple dokonale 
opravena. 

6 Kaple sv. Andělů Strážných

ul. Drozdovická, Prostějov
V letech 1743 - 1745 byla na místě morového hřbitůvku vybudována 
v barokním slohu kaple zasvěcená sv.Anně. O 40 let později přišla 
pohroma. Podle císařského dekretu označili úředníci kapli 
za nepotřebnou a doporučili Drozdovickým zbourat. A to neznáte 
Hanáky! Složili se a kapli koupili. Kaple byla opět ohrožena 
v padesátých letech, kdy překážela výstavbě sídliště. Drozdovičtí ji 
i tentokrát proti mocným uhájili. 

7 Kaple sv. Anny
U kalicha, Prostějov
Budova Českobratrské církve evangelické (s nápisem „sbor Českých 
bratří“) byla postavena v letech 1926-1927 podle plánu arch. Kozáka z 
Prahy ve stylu art deco. Současný interiér modlitebny (s plastikou 
stromu-kříže) pochází od ing. arch. Barbory Veselé z Prahy.

8 Sbor Českých bratří
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PROSTĚJOV

PROSTĚJOV

1 KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
19:00 CO SE JEN TAK NEVIDÍ
Komponované prohlídky kostela s průvodky-
němi v dobových kostýmech do míst, kam se 
běžný návštěvník kostela nedostane. Hned v 
úvodu vás čeká překvapení . 
Prohlídky se opakují každou celou hodinu ve 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00 hod.
19:20 S KYTAROU DO KOSTELA?
Vystoupení scholy Cyrilometodějského gym-
názia.  
20:20 PROSTĚJOVSKÝ ZÁZRAČNÝ KŘÍŽ
Komentovaná prohlídka hlavního oltáře se 
zázračným křížem s PhDr. Karlem Kavičkou. 
21:15 SKVOSTY KLASIKY
Mezzosopranistka MgA. Pavla Zbořilová s 
áriemi z děl J. S. Bacha, A. Dvořáka, F. P. 
Schuberta. 
23:45 POŽEHNÁNÍ MĚSTU
Noc kostelů ukončíme společnou ekumenickou 
modlitbou a požehnáním městu a jeho obyvatelům.

4 Kostel sv. Petra a Pavla
18:00 Mše sv. na zahájení Noci kostelů
Mši sv. bude celebrovat P. Wladyslav Mach, 
SDS.  
19:00 Podivuhodné sousoší
V komentované prohlídce se seznámíte s his-
torií kostela a sousoším na hlavním oltáři.  
21:00 Ať naše struny zní
Vystoupení scholy našich mladých. 
22:00 Noční adorace 
Příležitost k rozhovoru s knězem, soukromé 
prohlídce, modlitbě nebo jen ztišení srdce.

5 Kostel sv. Cyrila a Metoděje
18:00 Tak tohle jsme my
Pojďte s námi hledat skřítka Gilla, virtuálně za-
jeďme na kolech do Roháčů, jaký byl Mikuláš ...  
19:30 Mladí kytaristé
Vystoupí Instrumental and voice Nick group.  
20:30 Chválíme Pána, jak umíme. Přidáte se?
Ke zpěvu vás vybídne naše schola pod vede-
ním Mgr. Jany Růžičkové  

2 Husův sbor
18:15 DIVADLO PRO DĚTI
Představí se vám dětský dramatický soubor 
ZUŠ Prostějov.  
19:30 MALÁ KONCERTNÍ OCHUTNÁVKA
Viola a varhany v podání Josefa a Vandy 
Jandových.  
20:00 STOPY v nás
Práce s netradičním výtvarným materiálem. 
20:00 Kam se jen tak nemůže
Prohlídka kůru s varhanami, fary a meditační-
ho zátiší „Zdi nářků“ s vložením vlastní prosby.  
21:00 Divadlo pro velké
Divadelní soubor „Tragaču, tragaču“ – sesku-
pení mladých dívek z Prostějova.  
22:00 Jam session
Jam session náhlých husitských hudebníků s 
ochutnávkou mešního vína a verši K.Kaprál-
ové.  
23:00 Modlitba v duchu Taizé 
23:30 Noční prohlídka s překvapením

21:15 Půlhodinka sborového zpěvu 
Zpěvná skupina nejen z Brodku u Prostějova, 
která nás už několikrát mile potěšila.  
22:00 Již dvakrát zrušený kostel opět žije!
S pohnutou historií kostela vás seznámí PhDr. 
Karel Kavička. 
23:00 Meditujme a zažívejme prožité…
Prohlídky, meditace, promítání a meditační 
hudba.

6 Kaple sv. Andělů Strážných
18:15 Jen si tak hrajeme
Hudební vystoupení našich nejmladších. 
19:00 Něco z historie kaple sv. Andělů 
Strážných
Dějiny výstavby, duchovního života a posled-
ních oprav kaple.  
19:30 Viděno zblízka
Společná prohlídka kaple. 
20:00 Mé rty Tě chválí, Pane
Večerní nešpory – z denních modliteb církve. 
20:15 Bůh promlouvá v tichu  
Večerní ztišení s možností soukromé meditace.

3 Kostel sv. Jana Nepomuckého
18:00 Zkamenělá pohádka aneb 255 let 
historie I 
Komentovaná prohlídka kostela, sakristie, 
refektáře,... 
19:15 Poetický refektář
Verše Martina Jančíka bude v romantickém 
sále bývalé klášterní jídelny recitovat Jarmila 
Hlaváčová. 
20:00 Návrat k Bohu
aneb Meditační chvilka v tichu kostela. 
21:00 Zkamenělá pohádka aneb 255 let 
historie II 
Komentovaná prohlídka kostela, sakristie, 
refektáře,... 
22:15 Zamyšlení v Citadele
Antoine de Saint-Exupéry a Jarmila Hlaváčová 
– čtení z děl slavného spisovatele. 
23:00 Krása baroka
Velký předpůlnoční koncert barokní hudby pro 
varhany, trubku a tympány – Ondřej Mucha a 
hosté.

7 Kaple sv. Anny Drozdovice
18:00 Setkání s Marií
Májová mariánská pobožnost. 
18:45 Udeřme do strun, rozezvuč se kytaro...
Starozákonní zpěvy s kytarou - neokatechume-
nátní společenství farnosti Povýšení sv. Kříže. 
19:15 Zapomenuté příběhy
Krátké seznámení s neznámou a zapomenutou 
historií místa. 
19:30 Co se běžně nevidí
Projdeme si společně i běžně nepřístupná 
místa kaple. 
20:00 Meditace v noční kapli  
Večerní ztišení s možností soukromé meditace. 

8 Sbor českých bratří
18:15 Ztišení 
Bible Kralická a ekumenická, písně staré Jed-
noty bratrské a současné.
19:00 Rámusníci 
Gospel známý i neznámý v podání dětské 
kapely. 

19:30 Pěvecký sbor Exaudi
20:30 Čtení a zpívání 
Ochutnávka vína z měchů starých i nových: 
J.Blahoslava, J.A.Komenského, S.Karáska a 
dalších. 
21:30 Hudba  pro flétnu 
22:00 A. Dvořák: Biblické písně 
23:00 Závěrečná modlitba 

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

Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 
a Ing. Jan Tesař, starosta města Prostějov.


