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Pozdrav primátora města noci kostelů v prostějově
Vyprosme si Boží požehnání pro dnešní večer 
 Mše svatá s májovou pobožností, v podání varhan L. Dittmannové 

zazní známé mariánské skladby.
Vstupte, jste vítáni
 Zahajovací prohlídka s průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obcho-

du s praktickou ukázkou hry na varhany.
Kytarový koncert
 Kytarový soubor NON MESURE při ZUŠ Vl. Ambrose, vede Tomáš 

Růčka. Svůj repertoár představí v kapli Nejsvětější Trojice.
Cyril a Metoděj a jejich putování
 Co znamenala cesta slovanských věrozvěstů pro minulost i sou-

časné potomky velkomoravských knížat nám povypráví  
PhDr. K. Kavička.

Tóny napříč staletími
 Varhanní koncert E. Lukášové (J. Klička Fantasie na motivy  

B. Smetany “Vyšehrad“) a na flétny zahrají žáci ZUŠ pod vedením 
J. Pellové.

Dveře dokořán
 Velká noční prohlídka kostela s průvodkyněmi ze SOŠ podnikání 

a obchodu bude při svíčkách. Prohlídku doplní vystoupení Moni-
ky Pospíšilové (zpěv) a Jiřího Skočka (arciloutna).

Chórová modlitba
 Společná modlitba žalmů.
Požehnání městu
 Ukončení Noci kostelů společným požehnáním duchovních 

křesťanských církví městu Prostějov a jeho obyvatelům.

Poprvé vzhůru
 Letos poprvé se mohou návštěvníci podívat na věž kostela. 

Prohlídky budou v půlhodinových intervalech pro 5 osob s prů-
vodcem a výkladem (zajišťuje SOŠ podnikání a obchodu). Pouze 
pro fyzicky zdatné a na vlastní nebezpečí.

Putujeme v kočáru
 Historický kočár tentokrát pojede za každého počasí (zajišťuje 

Muzeum historických kočárů Čechy pod Kosířem).
Projížďky po náměstí TGM.
Kočárem na pouť mezi prostějovskými kostely.
Slavnostní projížďky s nočním osvětlením po náměstí TGM. 
Ta poslední vás zaveze na varhanní koncert v kostele Povýšení.

18:00
18:05–19:00

19:00–19:45

19:40–20:00

20:00–20:50

21:00–21:30

22:00–23:00

23:30–23:45

23:45

18:00–21:00

18:00–22:00

18:00–19:00
19:00–21:30
21:30–22:00
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1 Kostel Povýšení sv. Kříže

www.prostejovfarnost.mzf.cz
GPS: 49°28‘18.926“N, 17°6‘42.57“E

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže
Filipcovo nám. 4
796 01 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 ušet-
řen 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.

Nedělní bohoslužby: 7.30, 10.30



Mše svatá
 Mši svatou s májovou pobožností bude celebrovat  

P. Wladyslaw Mach.

Varhanní matiné „Pocta J. J. Bachovi“
 Varhanní koncert Bc. Ondřeje Muchy (zazní Preluduim Es 

dur, Fantasie G moll, výběr chorálových předeher a další 
skladby z díla J. S. Bacha).

Noc v kostele
 Možnost tiché prohlídky kostela.

V průběhu večera dle zájmu prohlídka kaple svatého Lazara.

18:00–19:00

20:00–20:45

19:00–20:00

2 Kostel sv. Petra a Pavla

www.petrskafarnost.cz
GPS: 49°28‘6.97“N, 17°7‘0.878“E

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla
Lidická 34
796 01 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 prošel radi-
kální barokní přestavbou a kostel 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.

Nedělní bohoslužby: 9.00, 18.00
98



18:00

18:10–18:50

19:00–20:00

20:15–21:00

21:15–22:00

22:00

3 Kostel sv. Cyrila a Metoděje

www.prostejovfarnost.mzf.cz
GPS: 49°27‘59.776“N, 17°6‘41.97“E

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže
Brněnská 27
796 01 Prostějov

Nedělní bohoslužby: 9.00
1110

Vítáme vás krátkou modlitbou

Komentované prohlídky
 Proběhnou po půl hodinách - 4 skupiny.

Chilly weather v paxu 
 Koncert studentské nejen folkové skupiny.

Svátosti v životě člověka
 Představí se schola kostela C+M.

1150. výročí příchodu sv.C+M na Moravu
 Poutavá přednáška Dr. K. Kavičky.

Ukončení modlitbou
 Noc kostelů ukončíme společnou modlitbou.

Prohlídky kostela budou dle zájemců o volném čase mimo
vystoupení.

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 Františ-
ka Josefa, v roce 1784. Věž zvonice pochází až z počátku 20. století, kdy v letech 
1902 až 1903 prošel celý areál novobarokní přestavbou a byl zasvěcen sv. Cyrilu 
a Metodějovi. V letech 1988–89 byl opraven a znovu otevřen.



4 Kostel sv. Jana Nepomuckého 

a klášter Milosrdných bratří

wwwprostejovfarnost.mzf.cz
GPS: 49°28‘23.209“N, 17°7‘2.895“E

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže
Svatoplukova 2607/7
796 01 Prostějov 1

Nedělní bohoslužby: 9.00
1312

Z důvodů restaurátorských prací v hlavní lodi kostela je 
v letošním roce uzavřen. Znovuotevření tohoto barokního 
skvostu se předpokládá v listopadu 2013.

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.



Chci Pane chválit tě
 Zahraje hudební skupina mladých.

Papežské misijní dílo
 Filmový dokument o životě v misiích.

Závěr
 Společná modlitba.

19:00–20:00

 
21:00–22:00

 
23:00

1514

5 Kaple sv. Andělů Strážných

www.prostejovfarnost.mzf.cz
GPS: 49°28‘14.143“N, 17°6‘2.344“E

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže
Mánesova ul.
796 01 Prostějov 1

Kaple sv. Andělů Strážných byla vybudována v letech 1909–1912. Nad vstupním 
prostorem je vybudována malá věžicka s lucernou zvoničky. Vysvěcena byla  
1. září 1918 prostějovským farářem P. Karlem Dostálem Lutinovem. Před nedáv-
nem byla tato krásná kaple dokonale opravena.

Modlitební společenství: každý čtvrtek v 10.00
V době mimo program možnost prohlídky kaple, na požádání
představíme historii naší kapličky.



Májová pobožnost s dechovkou Vřesovanka

Jak to všecno začalo
 Krátká zpráva o Cyrilu a Metoději v jubilejním roce.

Zpíváme s kytarou
 Zpívané žalmy při kytaře letos představí Jiřinka Kalábová.

Duchovní slovo
 Můžete se setkat prostějovským farářem  

– P. Danem Žůrkem.

Modlitby za naše blízké

Ztišení při reprodukované varhanní hudbě

Závěr
 Společná modlitba.

18:00

18:30

19:00

19:30

20:30

21:00

22:00

1716

6 Kaple sv. Anny Drozdovice

www.prostejovfarnost.mzf.cz
GPS: 49°28‘1.724“N, 17°5‘41.365“E

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže
Drozdovická 80
796 01 Prostějov 1

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
Drožďovickým zbourat. A to neznáte Hanáky! Složili se a kapli koupili. Kaple
byla opět ohrožena v padesátých letech, kdy prekážela výstavbě sídlište.
Drozdovičtí ji i tentokrát proti mocným uhájili.

Modlitební společenství: každou středu v 18.00 Na požádání představíme historii naší kapličky.



Husitský chorál
 Zahájení modlitbou.

Pojďte s námi do pohádky
 Hraje Divadlo Plyšového Medvídka z Prostějova.

Klaun v kostele
 Klauniáda pro děti.

Moderovaná bohoslužba

„Jsem tu pro vás“
 Možnost rozhovoru s duchovním, osobní požehnání od 

kněze.

Jam session
 Vystoupení náhlých husitských hudebníků s ochutnávkou 

mešního vína.

Noční ztišení v duchu Taizé
 Modlitba s četbou z Písma.

Ukončení modlitbou
 Noc kostelů ukončíme bohoslužbou slova s požehnáním.

18:00

18:15

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

23:30

1918

7 Husův sbor

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

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 úředne zavřeli, vy-
drancovali a přeměnili na skladiště. Po válce budovu židovská obec prodala 
Církvi československé husitské a ta ji přestavěla na křesťanský chrám, kterým je 
dodnes.

Nedělní bohoslužby: každou první neděli v 18.00, ostatní neděle v 10.00



Večerní bohoslužba

Dvě výročí: Bible kralická a Jan Blahoslav 
 Přednáška PhDr. Hany Bartkové, písně Jana Blahoslava 

(zpěv a loutna).

Pásmo písní a spirituálů
 Představí se pěvecký sbor Exaudi a přátelé.

Křesťanské a spřátelené songy
 V provedení mladé rockové kapely Zpětná vazba.

Setkání u klavíru 
 Skladby Bacha, Rachmaninova, Chopina zahraje Daniel 

Jun.

Překrásná je nepotřeba nářku
 Hodinka poezie s hudební kulisou – mládež.

Závěr
 Odejdeme společně na ekumenické zakončení v kostele 

Povýšení sv. Kříže.

18:15

19:00

19:45

20:30

21:30

22:30

23:30

2120

8 „Sbor Českých bratří“

www.prostejov.evangnet.cz
GPS: 49°28‘26.024“N, 17°7‘9.423“E

Českobratrská církev evangelická
U kalicha 1
796 01 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.

Nedělní bohoslužby: 10.00

Během večera možno shlédnout výstavu fotografií Táni Sklá-
dalové a Terezy Froncové a prohlídky modlitebny i ostatních 
prostor.



Pár listů
 Vystoupení hudební skupiny.

Proč máme na okně hákový kříž a rudou hvězdu
 Prohlídka kostela s výkladem jeho historie a přiblížení 

symbolů kostela ve vztahu k salesiánům.

V záři svíček
 Prosíme a děkujeme za naše děti a nejbližší.

Závěrečná modlitba

20:00–21:00

21:00–22:00

22:00–23:00

23:00

2322

9 Kostel sv. Josefa

www.prostejovfarnost.mzf.cz
Loc: 49°28‘0.422“N, 17°4‘58.793“E

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže
Náměstí J.V. Sládka, 
796 04 Prostějov - Krasice

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

Nedělní bohoslužby (mimo prázdniny): 18.00 (v zimním období v 17.00)



Dobrodružství Sovy houkalky
 Maňáskové představení pro nejmenší.

Šikovné dětské ruce
 Rukodělné práce v dětském klubu Smajlík.

Dorostenci v akci
 Prezentace o činnostech dorostenců.

Bohoslužba pro všecky
 Zveme ke čtení biblických příběhů a ke zpěvu písniček 

s kytarou.

17:00

17:30

18:15

18:45

2524

10 Modlitebna církve bratrské

www.cbprostejov.cz
Loc: 49°27‘52.668“N, 17°7‘5.909“E

Církev bratrská
Šárka 10a
796 01 Prostějov

Od r. 1909 měla Církev bratrská modlitebnu na Plumlovské ul. 16. Ta byla v r. 1997 zbourána. Téhož roku 
sbor zakoupil současnou modlitebnu, kterou v r. 2012 opravil.
Sbor Církve bratrské v Prostějově je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého 
Zachránce. Bibli přijímají za měřítko víry, křesťanského učení i praktického života. Tvoří spolu otevřenou 
místní církev, do níž může kdokoliv přijít a slyšet pravdivé odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
Jsme skupina obyčejných lidí všech generací, kteří prožívají své všední i nevšední radosti i starosti. Každý 
žijeme svůj jedinečný životní příběh, jehož nedílnou součástí je víra v živého Boha, který má moc vést 
a proměňovat naše životy. Kromě křesťanské víry nás spojuje to, že většina z nás bydlí v Prostějově. To 
nám umožňuje, abychom se setkávali nejen při společných akcích, ale i osobně. Jsme spolu rádi.

Nedělní bohoslužby: 9.30 Po celou dobu možnost přímluvných modliteb.



V rytmu mladých
 Zahraje schola Cyrilometodějského gymnázia.

Kaple ve škole
 Výklad k jednotlivým částem mobiliáře, něco o historii 

a funkci školní kaple. V 19.30, 20.30, 21.30.

Slůvko a závěrečné požehnání
 Společná modlitba.

19:00–19:20

19:30–21:30

22:00

2726

11 Kaple sv. Cyrila a Metoděje

www.cmg.prostejov.cz
Loc: 49°28‘12.504“N, 17°6‘44.812“E

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
Komenského 17
796 01 Prostějov

Školní kaple sv. Cyrila a Metoděje je srdce Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově. 
Kaple se společně s gymnáziem několikrát stěhovala z provizorních budov na Svatoplukově ulici 
a z Komenského ul. do nové nástavby budovy na Komenského 17. Tady ji v září 2002 požehnal spirituál 
gymnázia P. Jaroslav Němec SDB. Poté je během dvou let vybavena novým mobiliářem, který navrhl 
a vytvořil akademický sochař Daniel Trubač. Slavnostní požehnání kaple proběhlo 20.října 2004 
biskupským vikářem pro školy a světícím biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou.
Kaple slouží k pravidelným shromážděním studentů a pracovníků školy při mši svaté, k pravidelným 
společným modlitbám studentů a pracovníků školy pod vedením spirituála školy i k osobnímu rozjímání 
a zastavení každého člena školního společenství.

Mše svatá: každou středu v 7.50
Po celou dobu (19.00 - 22.00) bude k dispozici kněz pro osobní 
rozhovor, modlitbu, požehnání.



Místo pro razítka:





Vážení návštěvníci!
 
Dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude provázet při putování po 
prostějovských kostelech 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 11-ti kostelů, sborů a modliteben v Prostějově. 
Při jejich  návštěvě můžete požádat  o pamětní razítko do Vašeho POUTNICKÉHO 
PASU. 
 
Stejně jako loni jsme pro Vás také zajistili jízdu kočárem po náměstí T. G. M. a mezi 
jednotlivými prostějovskými kostely. 
 
Přejeme Vám radostné putování!

WWW.NOCKOSTELU.CZ

Záštitu nad Nocí kostelů 2013 převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Martin Novotný, 

primátor Statutárního města Olomouce, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman 
Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph. D., hejtman Pardubického kraje, 
MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, Miroslav Pišťák, 

primátor Statutárního města Prostějova, a další starostové měst a obcí 
olomoucké arcidiecéze

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

Zlína a Statutárního města Prostějova


