POUTNICKÝ PAS

Pozvání k 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

Vážení návštěvníci Noci kostelů,
letos se 24. května otevírá řada vzácných a posvátných míst. Kolem mnohých takřka denně chodíme,
obdivujeme je, ale málokdy vejdeme dovnitř. Svatostánky jsou přitom důležitou součástí našeho kulturního dědictví. Pomáhaly spojovat občany různých
povolání, společenských skupin i politických názorů.
Byly místem, kde se scházely celé komunity obyvatel.
A šířily se z nich morální zásady, na kterých je naše
společnost postavena.
Noc kostelů, pořádanou letos 24. května, považuji za
příležitost vejít dovnitř a užít si vzácnou atmosféru
těchto míst. V řadě případů ji kromě absence světla
bude umocňovat ještě hudba a další druhy umění.
Prostějov je městem s bohatým kulturním dědictvím.
Nabídka Noci kostelů ukazuje na odkaz našich předků, který odolal zubu času. Přeji nám všem, abychom
ve svém programu našli chvíli času a na některé
z těchto míst během Noci kostelů zavítali.
Mgr. František Jura,
primátor statutárního města Prostějova
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Kostel Povýšení svatého Kříže

Kostel byl pravděpodobně založen již před r. 1200. Později zde byl zřízen augustiniánský klášter s kostelem. Roku 1430 byl zcela zničen husitským vojskem. Zůstala zachována nejstarší část, kaple svatého Kříže. Při požáru v r. 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 přesvěcen na titul Povýšení svatého Kříže.
www.prostejovfarnost.mzf.cz
GPS: 49°28‘18.926“N, 17°6‘42.57“E
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže
Filipcovo nám. 4
796 01 Prostějov
Nedělní bohoslužby: 7.30, 10.30
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POZDRAV PRIMÁTORA MĚSTA NOCI KOSTELŮ V PROSTĚJOVĚ
VYPROSME SI BOŽÍ POŽEHNÁNÍ PRO DNEŠNÍ VEČER

18.00
18.05 – 19.00

POZNÁVEJ A SOUTĚŽ

19.00 – 20.00

CO NEVÍ TETA WIKIPEDIE

20.00 – 20.50

VARHANNÍ KONCERT ONDŘEJE MUCHY

21.00 – 21.45

DVEŘE DOKOŘÁN

21.50 – 22.30

NOC NEJEN S DVOŘÁKEM

22.30-23.15

POŽEHNÁNÍ MĚSTU

23.15

Mše sv., na nově opravené varhany doprovází L. Dittmannová.
Komentovaná prohlídka pro děti spojená se soutěží o ceny
s půvabnými průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obchodu.
Co všechno byste nečekali v našem kostele a o čem historici
nepsali, nám odhalí pan farář P. ICLic. Mgr. Aleš Vrzala.

Evropská varhanní hudba v proměnách staletí rozezvučí kompletně zrestaurované varhany našeho kostela.
Velká noční prohlídka kostela s průvodkyněmi ze SOŠ podnikání
a obchodu bude jako obvykle v dobových kostýmech.

Skladby A. Dvořáka a dalších hudebních mistrů zazpívá mezzosopranistka Pavla Zbořilová za doprovodu Ludmily Dittmannové.
Ukončení Noci kostelů společným požehnáním duchovních
křesťanských církví městu Prostějov a jeho obyvatelům.

V průběhu večera si bude možné prohlédnout dosud nezveřejněné
fotografie kostela a přilehlých prostor z dob totality.
VZHŮRU K NEBESŮM

17.30 – 20.30

PUTUJEME V KOČÁRU

18.00 – 22.00
18.00 - 19.00
19.00 – 21.00
19.00
19.20
20.00
20.20
20.45
21.00 – 22.00

Tento večer se mohou návštěvníci podívat na věž kostela.
Prohlídky budou v půlhodinových intervalech pro 5 osob
s průvodcem a výkladem (zajišťují studenti SOŠ podnikání
a obchodu). Pouze pro fyzicky zdatné a na vlastní nebezpečí.

Projížďky po náměstí TGM.
Kočárem na pouť mezi prostějovskými kostely.
Povýšení sv. Kříže (hlavní kostel)
kostel sv. Cyrila a Metoděje (Tetín)
kostel sv. Petra a Pavla
Sbor českých bratří (U kalicha)
Husův sbor
Slavnostní projížďky s nočním osvětlením po náměstí TGM.
Ta poslední vás zaveze na noční prohlídku v kostele Povýšení.
Historický kočár poskytuje Muzeum historických kočárů Čechy p/K.
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Církev československá husitská, Husův sbor

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

www.ccsh-pv.cz
GPS: 49°28‘18.706“N, 17°6‘49.471“E
Husův sbor
Církev československá husitská
Demelova 1
796 01 Prostějov
Nedělní bohoslužby: každou první neděli v 18.00, ostatní neděle v 10.00
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MALÝ MARŤAN
Divadlo Plyšového Medvídka zahraje pohádku pro děti
„Malý Marťan“.

18.00 – 18.45

JEŽÍŠŮV SMYSL PRO HUMOR
Jak je popsán Ježíšův smysl pro humor v kanonických
evangeliích přednese Terezie B. Remencová, studentka
HTFUK v Praze.

19.00 – 19.30

JAK TO VYPADALO DŘÍVE?
Zajímavosti kostela – výstava fotografií původní židovské
synagogy.

19.30 – 20.00

JEŽÍŠŮV SMYSL PRO HUMOR
Jak je popsán Ježíšův smysl pro humor v kanonických
evangeliích přednese Terezie B. Remencová, studentka
HTFUK v Praze.

20.00 – 20.30

TÓNY KE TVÉ CHVÁLE
Duchovní hudba – Mgr. et PhDr. Ingrid Silná Ph.D.

20.30 – 21.30

MODLITEBNÍ CHVÍLE
Čas ke ztišení a rozjímání nad slovy Písma.

21.30 – 22.00

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

22.00

Během celého programu bude možné si prohlédnout
výstavu fotografií kostela - původní židovské synagogy
a výstavu Biblí.
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Kostel sv. Petra a Pavla

Vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla je datováno do 11. století. Stojí 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 prošel radikální barokní přestavbou a získal novodobou věž s cibulovou bání. Tehdy vznikla pozoruhodná dřevořezba na hlavním oltáři, Poslední večeře Páně od olomouckého
sochaře O. Zahnera, provedená takřka v životní velikosti.

www.petrskafarnost.cz
GPS: 49°28‘6.97“N, 17°7‘0.878“E
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla
Lidická 1a
796 01 Prostějov
Nedělní bohoslužby: 9.00, 18.00
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SLAVNOST PANNY MARIE POMOCNÉ U SALESIÁNŮ
Slavná mše sv. k velkému salesiánskému mariánskému
svátku Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Saleziánská komunita sv. Josefa Dělníka v Prostějově tak chce
zdůraznit nezaměnitelnou pomoc Panny Marie a začít
v kostele sv. Petra a Pavla tuto krásnou tradici.

18.30 – 19.30

Po mši sv. bude možnost prohlídky nově otevřeného
salesiánského střediska mládeže a rodin, které prošlo
totální rekonstrukcí, Lidická 1a.
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Českobratrská církev evangelická
Sbor Českých bratří

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.

www.prostejov.evangnet.cz
GPS: 49°28‘26.024“N, 17°7‘9.423“E
Českobratrská církev evangelická
U kalicha 1
796 01 Prostějov
Nedělní bohoslužby: 10.00
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SVÍTÁ NOVEJ DEN
Písně Sváti Karáska, M. Rejchrta, B. Fliedra a jiné ze zpěvníku Svítá.

18.00

VARHANNÍ KONCERT
Varhanní koncert Hany Ryšavé.

19.00

V NÁRODNÍM TÓNU
Zpívá pěvecký sbor Exaudi, který se dal dohromady téměř
před čtvrt stoletím při prostějovském farním sboru Českobratrské církve evangelické.

20.00

NĚŽNÁ REVOLUCE
Dokumentární film k 30. výročí 17.11.1989. Film dává prostor čerstvě navrátivším se písničkářům - Kryl, Hutka, je
v něm rozhovor s M. Kubišovou i několika známými herci
např. s J. Kemrem.

21.00

ZÁVĚR
Společně se vydáme do kostela Povýšení Svatého Kříže na
ekumenické zakončení.

23.00

Doprovodné programy v suterénu (Dolnička a klubovna):

Tvořivá dílnička (nejen) pro děti.
Krásy naší republiky z ptačí perspektivy - unikátní letecké
fotografie Ing. Jana Vondry z Brna.
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Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kapucínský kostel a klášter, byl založen v prostějovském brněnském předměstí
v letech 1756–1762. Původně se jednalo o typický kapucínský kostel bez věže.
Zasvěcen byl sv. Barboře. Klášter u kostela přestal existovat po reformě císaře
Františka Josefa II. v r. 1784. Věž zvonice pochází až z počátku 20. století, kdy
v letech 1902–1903 prošel celý areál novobarokní přestavbou a byl zasvěcen
sv. Cyrilu a Metodějovi. V letech 1988–1989 byl opraven a znovu otevřen.
www.prostejovfarnost.mzf.cz
GPS: 49°27‘59.776“N, 17°6‘41.97“E
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Brněnská 27
796 01 Prostějov
Kostel spravuje Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže
Nedělní bohoslužby: 9.00
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HANA
Francouzské divadlo uvede inscenaci na motivy stejnojmenného románu Aleny Mornštajnové. Hra pojednává
o osudu mladé dívky a následcích hloupé chyby ze zamilovanosti, které se dopustila v době 2. světové války a za
kterou celý život pyká.

17.00 – 17.45

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ZVONY A MODLITBA

17.50

SLOVO MÁ HORÁČEK
Děti ze ZŠ Dr. Horáka pod vedením Mgr. Bc. Lenky Frelichové zpívají, recitují a tvoří s radostí. Jejich vystoupení
je zaměřeno na roční období, která nám přinášejí různá
překvapení. V písních se dozvíte něco o přírodě a o nás
lidech. Naše děti vědí, že s písničkou je svět mnohem
krásnější.

18.05 – 18.30

SCHÓLA OD CYRILA

19.00 – 19.30

COUNRTY V PAXU
V PAXu zahraje přátelská sešlost folk & country.

20.00 – 21.00

UKONČENÍ MODLITBOU
Ztišení v chrámovém prostoru, zakončení modlitbou.

22.00
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Kaple svatých Andělů Strážných

Kaple svatých Andělů Strážných byla postavena 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.

www.prostejovfarnost.mzf.cz
GPS. 49°28‘14.143“N, 17°6‘2.344“E
Kaple svatých Andělů Strážných
Mánesova ul.
796 01 Prostějov
Kapli spravuje Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže
Mše svatá každý poslední čtvrtek v měsíci v 10.30.
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JAK ŠEL ČAS
V průběhu večera možnost prohlídky s výkladem o původu
a dějinách kaple.
Prostor k soukromé modlitbě nebo kontemplace za zvuku
vhodné reprodukované hudby.
CHCI TĚ, PANE, CHVÁLIT
Hudební vystoupení mladých „od naší kapličky“.

18.00 – 22.00

20.00 – 20.20
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Kaple sv. Anny Drozdovice

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.
www.prostejovfarnost.mzf.cz
GPS: 49°28‘1.724“N, 17°5‘41.365“E
Kaple sv. Anny
Drozdovická 80
796 01 Prostějov 1
Kostel spravuje Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže
Modlitební společenství: každou středu v 17.00.
Mše svatá: každou poslední středu v měsíci v 17.00 (v zimním období v 16.00)
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MÁJOVÁ POBOŽNOST

18.00

JAK TO VŠECNO ZAČALO
Krátký pohled na historii kapličky.

18.30

TÓNY KLASIKŮ
Reprodukovaná hudba klasiků (Vivaldi, Haydn, Mozart).

19.00

TÓNY DNEŠNÍCH MISTRŮ
Reprodukovaná soudobá hudba (Pavlica, Spirituál kvintet,
Berani).

20.00

ZÁVĚR
Společná modlitba.

22.00
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Kaple sv. Cyrila a Metoděje
v Cyrilometodějském gymnáziu

Školní kaple sv. Cyrila a Metoděje se nachází v budově Cyrilometodějského gymnázia na Komenského ul. 17. Požehnána byla spirituálem školy v září 2002. Poté
byla vybavena novým mobiliářem, který navrhl a vytvořil akad. sochař Daniel
Trubač. Slavnostně požehnal kapli 20. 10. 2004 světící biskup Mons. Josef Hrdlička. Kaple slouží k pravidelným shromážděním školy při mši sv., ke společným
modlitbám i k osobnímu rozjímání.

Komenského 1592/17, 796 01 Prostějov
GPS: 49°28‘12.504“N, 17°6‘44.812“E
20

KAPLE VE ŠKOLE
Kaple bude otevřena k soukromé prohlídce, ke ztišení
a osobní modlitbě.

19.00 – 21.00
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Modlitebna církve bratrské, Šárka

Od r. 1909 měla Církev bratrská modlitebnu na Plumlovské ul. Ta byla v r. 1997
zbourána. Téhož roku sbor zakoupil současnou modlitebnu, kterou v r. 2012
opravil.

www.cbprostejov.cz
Loc: 49°27‘52.668“N, 17°7‘5.909“E
Církev bratrská
Šárka 10a
796 01 Prostějov
Nedělní bohoslužby: 9.30
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POHÁDKA
Maňáskové představení pro nejmenší.

18.00

TVOŘIVÉ DÍLNY
Šikovné ruce s klubem Smajlík, lanová dráha pro děti atd.

18.30

NAŠI V AKCI
Prezentace sborové činnosti, písně, četba bible, představení práce Gedeonů a rozdávání biblí.

19.15

UKONČENÍ PROGRAMU

21.00
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Sborový dům Apoštolské církve, Drozdovice

Sbor Apoštolské církve v Prostějově byl založen v r. 2001. Mnoho let probíhaly bohoslužby v pronajatých prostorách, až byl na podzim r. 2012 koupen tento objekt
uprostřed zahrady v Prostějově – Drozdovicích, který se postupně rekonstruuje.

www.acprostejov.cz
Loc: 49°27‘57.625“N, 17°6‘1.142“E
Apoštolská církev
Raisova ul. 1159 (za Mateřskou školou Raisova)
796 01 Prostějov
Nedělní bohoslužby: 9.30
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TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Dekorace dřevěných srdíček.

18.00 – 21.00

NOČNÍ KINO
Evangelium podle Jana (film z r. 2003, doslovně podle
Janova evangelia, český dabing).

21.00 – 24.00
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Kostel sv. Josefa, Krasice

Od r. 1775 zde stála malá kaplička. Občané usilovali o větší kostelík a jejich přání
se splnilo v r. 1894, kdy byla 28. října vysvěcena nová kaple. Stavba nese znaky
pseudogotiky. Tuto stavbu platila obec s přispěním mnoha štědrých dobrodinců.

http//prostejovfarnost.mzf.cz/
Loc. 49°28‘0.422“N, 17°4‘58.793“E
Kostel sv. Josefa
Náměstí J. V. Sládka
796 04 Prostějov – Krasice
Kostel spravuje Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže
Nedělní bohoslužby (mimo prázdniny): 18.00 (v zimním období v 17.00)
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HISTORIE KOSTELA
Výklad s prohlídkou kostela.

19.00 – 20.00

PÁR LISTŮ
Vystoupení folkové hudební skupiny.

20.00 – 21.00

SPOLEČNĚ CHVALME PÁNA
Vystoupení scholy od sv. Cyrila a Metoděje.

21.00 – 22.00

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

22.00
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Kostel sv. Bartoloměje, Vrahovice

První písemnost o zdejší farnosti pochází z r. 1360, což značí, že zde musel již stát
kostel. V r. 1586 svatostánek těžce poškodil požár. Majitel panství Jan z Pernštejna však nechal provést opravy. Přesto zdejší farnost zanikla v r. 1639. Místo tak
bylo spravováno farností z městečka Kralic na Hané, ale již r. 1682 byla farnost
opět obnovena. Dnešní podoba kostela pochází z let 1831–1837.

http://prostejov.sdb.cz/kde-pusobime/farnost-prostejov-vrahovice/
Loc: 49°28‘54.000“N, 17°8‘55.800“E
Římskokatolická farnost sv. Bartoloměje
Majakovského 3
798 11 Prostějov 6 – Vrahovice
Nedělní bohoslužby: 9.00
28

SLAVENÍ EUCHARISTIE
Mše svatá.

18.00 – 18.45

ZPÍVÁNÍ
Křesťanské písně s kytarou.

19.00 – 19.30

VOLNÁ PROHLÍDKA KOSTELA

19.30 – 21.45

PŘÁNÍ DOBRÉ NOCI
Požehnání na ukončení večera.

22.00

BĚHEM VEČERA

Neobvyklé pohledy na Vrahovice s průvodcem na kostelní
věž.

29
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Kostel sv. Floriána, Držovice

Filiální kostel sv. Floriána byl postaven v letech 1914 – 1916 podle plánů fy Konečný a Nedělník. Kostel je jednolodní stavba v novorománském slohu, klenutá
křížovou klenbou. Byl posvěcen 4.5.1919. Věžní hodiny jsou z r. 1933. V interiéru je
dřevěný obětní stůl, ambon a sedes podle návrhu ing. arch. J. Opatřila z Vranova.
Po bocích vchodu do presbytáře jsou umístěny plastiky sv. Floriána a sv. Barbory,
v lodi kostela je pak sousoší sv. Antonína Paduánského, Svaté rodiny a Madona
s Ježíškem. Kostel je v majetku obce.
http://www.drzovice.cz/informace-o-obci-1/
Loc: 49°29‘28.2“N 17°08‘01.9“E
Kostel sv. Floriána, Držovice
Náves obce, ul. SNP
796 07 Držovice
Kostel spravuje Římskokatolická farnost sv. Bartoloměje, Vrahovice
Bohoslužby: úterý 18.00 (v červenci a srpnu mše sv. není)
30

ZA SVĚTLA SVÍCÍ
Možnost prohlídky kostela, ozářeného jen světlem svící.

20.00 – 23.00

Reprodukovaná klasická hudba a mluvené slovo.
Výstava fotografií historických dokumentů.
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Místo pro razítka:

32
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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
prostějovských 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 letošním roce Vás zveme k návštěvě 13 kostelů, kaplí, sborů a modliteben v Prostějově.
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, Statutárního města Olomouce, Statutárního města Prostějova, Statutárního města Zlína a Statutárního města Přerova.

