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1 Katedrála Božského Spasitele,

Moravská Ostrava

Dříve bazilika Božského Spasitele je hlavním kostelem Ostravsko-
opavské diecéze. Nachází se v Moravské Ostravě uprostřed ná-
městí Msgre. Šrámka a je druhým největším kostelem na Moravě, 
hned po velehradské bazilice. Katedrála je schopna pojmout na 
4 000 lidí. Vybudována byla v letech 1883–1888 jako novorene-
sanční stavba podle plánů architekta Gustava Meretty. Po jeho 
smrti stavbu dokončil a vnitřní zařízení navrhl vídeňský architekt
Max von Ferstel. Slavnostní vysvěcení provedl v červenci roku 
1897 olomoucký arcibiskup Theodor Kohn. Chrám sleduje svou 
formou klasické římské basiliky o třech lodích se zakončenou 
půlkruhovou apsidou. Ve výši bočních lodí je umístěna trojdílná 
římsa nesena dvanácti volně stojícími pískovcovými sloupy ión-
ského slohu. Skvostem katedrály je vyřezávaná křížová cesta od 
Stauflessera, dřevěné kazetové stropy od Vogelsanga a obraz 
„klanění se beránkovi“ od ostravského rodáka Stalmacha nad 
hlavním oltářem. Bazilika Božského Spasitele se stala katedrál-
ním kostelem 30. května 1996 v souvislosti se zřízením Ostravsko-
-opavské diecéze.

Adresa: Nám. Msgre. Šrámka, Moravská Ostrava
GPS 49°50‘9.571“N, 18°17‘19.641“E
Veřejná doprava: tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 12, 14, 18  zastávka Elektra
Web: www.farnostmostrava.cz
Bohoslužby: neděle 7:30, 9:30, 19:00



Kostel sv. Václava,

Moravská Ostrava
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Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší 
a nejvýznamnější kulturně-historické ostrav-
ské památky. Jedná se o trojlodní stavbu 
s přilehlými kaplemi a gotickou věží zakon-
čenou později renesančním cimbuřím. Postaven byl ve 13. století 
v pozdně gotickém stylu. Kostel byl rozšířen v šestnáctém stole-
tí, v devatenáctém pak proběhla přestavba ve stylu klasicismu, 
která odstranila některé gotické prvky. V roce 1803 byla zboře-
na gotická sakristie na evangelijní (= severní) straně, roku 1839 
byla dřevěná střecha nahrazena plechovou a v letech 1893–1898 
proběhla generální oprava v duchu novogotiky. Vlivem dlouhodo-
bého podmáčení a provozu těžké dopravy v okolí došlo k vážnému 
narušení statiky. Od roku 1997 proto probíhala rozsáhlá rekon-
strukce, která skončila v roce 2004. Poblíž kostela se nachází nové 
biskupství ostravsko-opavské.

Adresa: Kostelní náměstí, Moravská Ostrava
GPS 49°50‘8.993“N, 18°17‘42.591“E
Veřejná doprava: trolejbusy a autobusy zastávka most M. Sýkory
Web: www.farnostmostrava.cz
Bohoslužby: sobota 7:30
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3 Evangelický Kristův kostel,

Moravská Ostrava

V srpnu 1904 vypsala evangelická církev 
architektonickou soutěž na projekt nového 
kostela v Moravské Ostravě. Stavba měla 
nahradit nevyhovující hřbitovní kapli, kte-

rá už nestačila rychle rostoucí moravskoostravské protestantské 
obci. O účast v soutěži byl velký zájem a sešlo se sto návrhů nového 
svatostánku, které byly v listopadu 1904 vystaveny na ostravské 
evangelické faře. Nakonec byl vybrán projekt vídeňských archi-
tektů Karla Trolla a Ludvíka Faigla, komisí oceněný druhou ce-
nou. V červenci 1905 byl hotov a vystaven model kostela a v říjnu
byl položen základní kámen. Počátek provázely problémy se za-
ložením stavby. Jelikož spodní vrstvy zeminy na staveništi byly 
značně rozbahněné, bylo rozhodnuto o jejich zpevnění pomocí 
devíti set dřevěných kůlů. Přesto byla stavba, původně plánovaná 
na tři roky, dokončena už po dvou letech. Slavnostní vysvěcení se 
uskutečnilo 1. listopadu 1907.

Adresa: Husovo náměstí, Moravská Ostrava
GPS 49°50‘21.315“N, 18°17‘11.795“E
Veřejná doprava: trolejbusy 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111
              zastávka Husův sad a autobusy 20, 38, 71
Web: www.volny.cz/cce.ostrava, www.ostrava.sceav.cz
Bohoslužby: neděle ČCE 8:30, SCEAV 10:00
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4Kostel sv. Josefa,

Moravská Ostrava

Katolický kostel sv. Josefa stojí v Moravské Os-
travě na Vítkovické ulici v blízkosti Nové Karo-
líny, ÚAN a zastávky Dr. Malého. Vystavěli jej 
v letech 1935 až 1937 Salesiáni Dona Boska, 
kteří pečovali o chudou a ohroženou mládež a kteří zde od roku 
1934 měli také řeholní dům. Trojlodní kostel je atypickou stavbou. 
Vzhledem k poddolování byla pod celou budovou položena železo-
betonová deska. Vítkovické železárny zhotovily 16 ocelových pilí-
řů, konstrukce byla pomocí jeřábů smontována a pak teprve při-
šla na řadu cihlová výplň. V té době byl takový způsob novinkou. 
V roce 1942 zabrali salesiánský ústav nacisté a v roce 1950 ko-
munisté. Ti v roce 1973 obratným manévrem uzavřeli i kostel pod 
záminkou, že budovu potřebuje armáda, a udělali z něho tělocvičnu 
a později vojenský archiv. Podařilo se ho získat zpět až v roce 
1990. Nebylo však snadné dát jej po armádě do pořádku. V při-
lehlém domě v současnosti sídlí salesiánská komunita, středisko 
volného času a kolej pro 30 studentů.

Adresa: Vítkovická 28, Moravská Ostrava
GPS 49°49‘37.701“N, 18°16‘41.643“E
Veřejná doprava: tramvaje 1, 2, 6, 10, 13 zastávka Dr. Malého
Web: http://ostrava.sdb.cz
Bohoslužby: neděle 8:00, 9:30, 17:30
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5 Kostel Panny Marie Královny,

Ostrava-Mariánské Hory

Římskokatolický farní kostel Panny Marie Krá-
lovny v Mariánských Horách, který se původně 
nazýval chrámem Korunování Panny Marie 
Královny, byl postaven v letech 1905-1908. Již 

před zahájením stavby nového kostela se stal tento projekt před-
mětem kritiky. (Kritikům se zdál příliš veliký v porovnání s po-
čtem obyvatelstva). Patronem stavby kostela se stal arcivévoda 
František Ferdinand d‘Este. V roce 1907 byla stavba kostela za-
stavena z důvodu podezření na defraudaci obecních peněz, která 
se ovšem nepotvrdila. Kostel poté dokončila moravsko-ostravská 
stavební firma. Slavnostní vysvěcení provedl 18. října 1908 olo-
moucký světící biskup dr. Karel Wisnar. Kostel Panny Marie Královny
je třetím největším chrámem v Moravskoslezském kraji. Vejde se 
do něj 3500 osob. Tento kostel je významnou novobarokní stavbou 
v Ostravě a je prohlášen kulturní památkou.

Adresa: Hozova 484/1, Ostrava Mariánské Hory
GPS 49°49‘56.474“N, 18°15‘23.761“E
Veřejná doprava: autobus 24 zastávka Korunní
Web: www.farnostmh.hostuju.cz
Bohoslužby: neděle 7:00, 10:00
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6Kostel sv. Ducha,

Ostrava-Zábřeh

Základní kámen kostela sv. Ducha byl 
posvěcen už v roce 1969, ale kvůli vpádu 
vojsk Varšavské smlouvy a následné normalizaci nemohla stav-
ba kostela pokračovat. Nejen zajímavostí, ale především silným 
znamením pronásledované církve je, že základní kámen posvětil 
nedlouho před svou smrtí řeckokatolický biskup z Prešova Vasil 
Hopko, mučedník komunistického režimu, který byl svatým otcem
Janem Pavlem II. v roce 2004 prohlášen za blahoslaveného. 
Po nutných přípravách a stavebních povoleních je 25. května 
2004 požehnán pozemek stavby ostravsko-opavským biskupem 
Františkem Václavem Lobkowiczem. Jedná se o sakrální atypic-
kou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, 
to vše na vyvýšeném plató. Štíhlá železobetonová věž s třemi zvo-
ny a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů. Autorem projektu je 
architekt Marek Štěpán. Zvony byly odlity dílnou Josefa Tkadlece 
z Halenkova. Největší nese jméno proroka Daniela a váží 533 kg.

Adresa: Kotlářova 124/A, Ostrava-Zábřeh
GPS 49°47‘21.115“N, 18°13‘33.026“E
Veřejná doprava: tramvaje 2, 6, 7, 11, autobusy 31, 41, 60, 77, 96
             zastávka Kino Luna 
Web: http://ostrava-zabreh.farnost.com
Bohoslužby: neděle 8:30, 10:30
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7 Kostel Neposkvrněného početí

Panny Marie, Ostrava-Přívoz

Dějiny Přívozu jsou spjaty s dějinami Ostravy. 
První písemnou zmínku nacházíme v r. 1267 
v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauen-
burku. Vesnička Přívoz byla přifařena ke kos-
telu sv. Václava. Touha přívozských občanů po 
samostatné farnosti a povýšení na statut měs-
ta ve 2. pol. 19. stol. je vedla k přistoupení na 

podmínku vlády postavit samostatný farní kostel. Dne 3. dubna 
1890 byly schváleny stanovy spolku pro stavbu kostela Panny 
Marie. Projekt kostela byl objednán u známého architekta Camilla
Sitteho, ředitele Státní průmyslové školy ve Vídni. Kostel byl posvě-
cen na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1899 olomou-
ckým arcibiskupem Dr. Theodorem Kohnem. Svěcení se zúčastnil
i arcivévoda Evžen jako zástupce císaře Františka Josefa I.
Kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Ve věžích 
jsou zavěšeny celkem tři zvony: ve východní věži největší zvon 
s nápisem Ave Maria o průměru 137 cm a hmotnosti 1350 kg. 
V retabulu je umístěn obraz Neposkvrněné, patronky kostela. 
Autorem obrazu je akademický malíř František Ženíšek. Obraz 
daroval světitel arcibiskup Kohn.

Adresa: Náměstí Svatopluka Čecha 5, Ostrava-Přívoz
GPS 49°51‘4.405“N, 18°16‘20.991“E
Veřejná doprava: tramvaje 1, 2, 8, 18, autobus 34, 56, trolejbus 101,
                                     102, 108, 111 zastávka nám. Svatopluka Čecha
Web: http://privoz.farnost.cz
Bohoslužby: neděle 8:00, 10:30, 17:00
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8Kostel sv. Františka a Viktora,

Ostrava-Hrušov

Římskokatolický kostel sv. Františka a sv. 
Viktora v neogotickém slohu byl vystavěn 
v letech 1886 – 1892 a slavnostně vysvěcen 
v květnu r. 1893. Od r. 1899 zde sloužilo 
celkově 8 farářů, nejdéle P. František Bijok
(38 let). Jen pro zajímavost - po jeho smrti v r. 1983 přestaly 
bít nejen zdejší zvony, ale zastavily se také věžní hodiny, jejichž 
chod byl obnoven až v r. 2008. V r. 1997 byl kostel postižený po-
vodní, voda dosáhla do výše 3,5 m. Je zajímavé, že sepjaté ruce 
sochy Panny Marie Lurdské zůstaly vodou neporušeny. Dnes 
jsou umístěny za zpovědnicí právě v té výši, do níž sahala voda. 
Velkou vodou nedotčena zůstala také kytice růží na obětním 
stole, která se však nedochovala. V kostele najdeme původní 
inventář, včetně lavic, kazatelny, zpovědnice, křížové cesty, aj. 
Varhany z r. 1954 patří ke třem největším varhanním strojům 
v Ostravě. V současné době probíhají rozsáhlé opravy kostelní 
věže a okenních vitráží. Naplánovány jsou nejen další opravy, 
např. kostelních věžiček, varhan, ale také celková obnova kostel-
ního prostranství a časem také zřízení parkoviště. Za kulturní pa-
mátku byl kostel sv. Františka a sv. Viktora prohlášen 26. 2. 2010.

Adresa: Divišova 228/15, Ostrava-Hrušov
GPS 49°52‘6.083“N, 18°17‘7.787“E
Veřejná doprava: trolejbus 106 a 105, zastávka Riegrova
Web: www.farnost-ostrava-hrusov.org
Bohoslužby: neděle 8:40
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9 Kostel sv. Josefa,

Slezská Ostrava

Dominanta Slezské Ostravy - kostel zasvěcený sv. 
Josefu. Návštěvník tento pozdně barokní chrám 
snadno nalezne, neboť se vypíná ve svahu pří-
mo nad známým Slezskoostravským hradem, při 

Těšínské ulici směřující v minulosti z centra Moravské Ostravy, 
kolem Slezskoostravského hradu na knížecí Těšín. Tato silnice 
bývala nazývána také jako císařská. Jednolodní pozdně barokní 
stavba s vysokou vstupní průčelní věží zakončenou cibulovitou 
bání je součástí velkého městského hřbitova, který se rozkládá 
severně a severovýchodně od kostela. Poměrně nezvyklou zajíma-
vostí stavby kostela je skutečnost, že vlivem poddolování poklesl
o celých 8 m a v letech 1913 - 28 musel být proto opravován 
a stažen železobetonovým věncem ve zdivu i základech. Konce že-
lezných táhel a kotev je možno dodnes ve zdivu vidět.

Adresa: Těšínská 91/40, Ostrava-Slezská Ostrava
GPS 49° 49‘ 54.19“N, 18° 18‘ 16.43“E
Veřejná doprava: autobus 28, 29, 30, 38, 71, 78 zastávka
                                     Slezská Ostrava kostel
Web: www.farnostmostrava.cz
Bohoslužby: neděle 7.45, 10.30
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10Husův sbor CČSH,

Slezská Ostrava

Husův sbor ve Slezské Ostravě byl postaven v le-
tech 1924 – 1926. Slavnostní položení základní-
ho kamene bylo uskutečněno 13. července 1924 
a zároveň mělo manifestovat 500. výročí úmrtí 
Jana Žižky z Trocnova. Kladení provázela velká slavnost zástupu 
krojovaných účastníků a alegorických vozů. Husův sbor byl vysta-
věn podle projektu firmy Joži Dvořáka a Cyrila Kučery, architektů 
a stavitelů ze Slezské Ostravy. Jedná se o výrazný příklad archi-
tektonického řešení stavby v návaznosti na sousedící objekt – 
měšťanský „Dům U Kalicha“, se kterým tvoří jednotný celek budov 
postavený ve stylu poválečného purismu, který nese v sobě prvky 
neoklasicismu, v němž je použito eklektiky historizujících slohů. 
Chrám urbanisticky zapadá do svažitého terénu Slezské Ostravy 
a ve vzrostlé zeleni tvoří nezaměnitelnou architektonickou domi-
nantu města. Husův sbor slouží ke konání liturgických obřadů, 
koncertů a výstav pro širokou veřejnost, televizních a rozhlasových
přenosů i jako externí nahrávací studio pro svou vynikající akustiku.

Adresa: Zámostní 1155/27, Ostrava-Slezská Ostrava
GPS 49°50‘23.209“N, 18°17‘54.871“E
Veřejná doprava: trolejbus 101, 103, 105, 106, 108, 111
                                     autobus 22, 78, 82 zastávka Náměstí J. Gagarina
Web: www.ccsh.cz
Bohoslužby: neděle 9:30
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11 Kostel sv. Marka,

Ostrava-Heřmanice

Kostel sv. Marka pochází z konce 19. stole-
tí. Byl postaven místo staré kaple sv. Marka. 

Zda byl postaven na původním místě nebo na jiném není zatím 
známo. Kostel je jednolodní stavba s věží. V průběhu let pro-
šel několika rekonstrukcemi. Poslední proběhla v letech 1999 
- 2001. Velkou část prací provedli farníci vlastními silami. Při 
poslední rekonstrukci dotvořil interiér architekt Jan Teisler. 
Z jeho tvorby jsou kromě celkového ladění interiéru hlavně 
znát dveře do sakristie, dveře do zpovědní místnosti a kovový 
lustr v lodi kostela. Kostel sv. Marka a farnost Ostrava Heřma-
nice se „pyšní“ několika významnými návštěvami pastýřů církve. 
V minulosti to byl česko-těšínský ordinář Dr. Onderka, biskup 
Josef Hrdlička, sídelní ostravsko-opavský biskup František Václav 
Lobkowicz a na svátek Zvěstování Páně v roce 2010 kardinál 
Miloslav Vlk.

Adresa: K Návsi 176/6, Ostrava-Heřmanice
GPS 49°51‘38.619“N, 18°19‘46.805“E
Veřejná doprava: autobus 22, 49 zastávka Pošta 
Web: www.dekanat-ostrava.cz 
Bohoslužby: neděle 9:30
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12Husův sbor CČSH,

Ostrava-Michálkovice

V létě roku 1924 došlo k vypracování projektové dokumentace 
ke stavbě Husova sboru v Ostravě Michálkovicích. Základní ká-
men byl však položen až v neděli 17. května 1925.  Přes mnoho 
těžkostí a také přes mnoho nedodělků se budova kostela dočka-
la slavnostního otevření 11. září 1927, biskupem Ferdinandem 
Stiborem. Do té doby se nepodařilo zakoupit a instalovat varhany, 
které sbor pořídil až v roce 1938. Dne 16. března 1945 byla Ost-
rava bombardována a nepřímo byl zasažen i kostel v zadní části. 
Ihned po odchodu německých okupantů se začala rada starších 
věnovat opravě poničené části kostela. Bylo zrušeno schodiště 
v zadní části a byly přistaveny dvě místnosti. V přízemí je tak dnes 
modlitebna a v prvním patře archiv. K dalším opravám pak do-
šlo v letech 2007 - 2010, kdy byla postupně zrenovována střecha 
a věže kostela. V současnosti je sbor mimo pravidelné bohosluž-
by a církevní obřady také využíván pro svoji dobrou akustiku na 
nejrůznější koncertní akce a slouží všem občanům Michálkovic.

Adresa: Michalské náměstí 470/10, Ostrava-Michálkovice
GPS 49°50‘25.336“N, 18°20‘39.58“E
Veřejná doprava: trolejbusy 101, 104,  autobusy 23, 49, 97
                                     zastávka Michálkovice (točna)
Web: http://www.ccsh.cz 
Bohoslužby: neděle 10:00
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13 Kostel Neposkvrněného početí

Panny Marie, Ostrava-Radvanice

První zmínka o Radvanicích je v soupisu 
desátků Vratislavského biskupství z roku 

1305 a obec tedy patří mezi nejstarší na území dnešní Ostravy. 
Přesto neměly Radvanice až do začátku 20. století vlastní du-
chovní správu. V letech 1904 – 1907 zde byl vybudován jeden 
z největších kostelů v ostravských městských čtvrtích, který je 
architektonicky koncipován jako trojlodní bazilika v román-
ském slohu – slovanská renesance. Kostel vysvětil dne 14. 6. 1907
vratislavský biskup Jiří kardinál Kopp. Převratné události na 
začátku 20. století zařadily tuto farnost mezi významná místa 
moderních církevních dějin v českých zemích. První místní farář 
P. F. Stibor se stal spoluzakladatelem nynější CČSH, 15.1. 1920 
založil v Radvanicích první náboženskou obec této církve v Česko-
slovensku a 8. 1. 1922 i její biskupství. Po rekonciliaci dne 31. 7. 
1925 byl kostel předán zpět katolíkům. O urovnání poměrů se 
staral farář P. J. Pavlásek (1925-1941) a po něm zde dlouhodobě 
působil P. B. Sojka (1942-1980).

Adresa: Těšínská č.p. 236/244, Ostrava-Radvanice
GPS 49°49‘14.873“N, 18°19‘42.726“E
Veřejná doprava: autobus 28,29,30,38 zastávka U Švasty 
Web: www.superschol.ic.cz, www.farnostradvanice.cz
Bohoslužby: neděle 9:00
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14Kostel sv. Antonína z Padovy,

Ostrava-Kunčičky

V roce 1927 byl položen základní kámen 
kostela sv. Antonína Paduánského. Kostel 
byl dostavěn v roce 1928 a toho roku byl i posvěcen. Bohoslužby
vykonávali kaplani ze sousední Slezské Ostravy, kde bylo dě-
kanství. V roce 1935 byla postavena fara. Jako jinde, byly i zde 
za války konfiskovány zvony. V srpnu roku 1945 se stal expo-
zitou Jan Gruszowski a později byl ustanoven administráto-
rem a byla zřízena samostatná farnost Ostrava - Kunčičky. 
V roce 1947 byl kostel vymalován akademickým malířem Janem 
Obšilem. V kněžišti je vyobrazen Beránek Boží - imitace mozaiky  
a v průčelí kostelní lodi pod obloukem krásné obrazy se svatým 
Antonínem Paduánským, jak rozděluje chléb chudým a druhý 
obraz - kázání sv. Antonína lidu. Obrazy jsou namalovány v životní
velikosti. V posledních několika letech kostel prošel mnoha opra-
vami spolu s varhanami a to vše k příležitosti oslav 80. let od 
postavení tohoto kostela v roce 2008. Od roku 2010 jsou zde 
uloženy ostatky sv. Antonína z Padovy.

Adresa: Třebízského 14, Ostrava-Kunčičky
GPS 49°48‘32.773“N, 18°18‘19.564“E
Veřejná doprava: tramvaj  9  zastávka Kunčičky kostel
                                     autobus  31, 45, 57, 60, 65  zastávka Vratimovská
Web: http://ostravakuncicky.farnost.cz
Bohoslužby: neděle 8:00, 10:00
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15 Kostel sv. Jana Křtitele,

Vratimov

Současný chrám byl dostavěn a po-
svěcen v roce 1806, v těsné blízkosti 

původního chátrajícího dřevěného kostela, jehož stav byl v té 
době již natolik špatný, že hrozil zavalením. O vzniku tohoto 
dřevěného kostela nemáme žádných zpráv, první zmínka je až 
z roku 1652. Víme pouze, že byl značně starý, jak podle způsobu 
stavby, tak podle trámů tesaných sekerou - nebylo použito pily. 
Byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Zbourán byl v roce 1808. Zděnému 
kostelu zůstalo zachováno patrocinium sv. Jana Křtitele. V roce 
1886 byly opětovně pořízeny zvony, když předchozí pukly. Větší 
zvon nesl obraz Blahoslavené Panny Marie a menší sv. Jana Křti-
tele. Roku 1896 byla pořízena nová křížová cesta a kostelní lavice. 
Varhany byly postaveny v roce 1898 krnovskou firmou Gebrüder 
Rieger. Na počátku 40. let 20. století byl pořízen nový kamenný 
oltář. V roce 2006 byla provizorní dřevěná úprava presbytáře 
z období po II. vatikánském koncilu nahrazena zbudováním nové-
ho obětního stolu, ambonu a dlažby z mramoru.

Adresa: Frýdecká 59/2 Vratimov 739 32
GPS 49°46‘31.66“N, 18°18‘18.815“E
Veřejná doprava: autobus 21, 25, 41, 81 zastávka Vratimov nádraží
Web:

Bohoslužby: neděle 9.15
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16Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, 

Ostrava Hrabová

Nejstarší zmínka o kostele sv. Kateřiny je z roku 1564. Nejpozději 
v roce 1633 byl do obce dosazen katolický farář. Ten byl ovšem 
na dlouhou dobu poslední.  Kostel prodělal několik větších oprav. 
První se datuje do roku 1659, druhá do roku 1898, třetí do roku 
1930, kdy došlo k elektrifikaci kostela. Poslední větší oprava pro-
běhla v roce 2000, kdy byla vyměněna část krytiny nad lodí i nad 
zvonicí. Kostel patřil mezi nejcennější dřevěné památky na Mora-
vě. O to horší bylo zjištění farníků, že na velikonoční úterý roku 
2002 kostel vyhořel. O příčinách se dlouho spekulovalo, dnes se 
jeví jako nejpravděpodobnější příčina závada na elektroinstalaci. 
Z původního kostela zbylo pouze torzo, které projektanti nového 
kostela, který byl postaven jako věrná kopie, do něj zakomponovali. 
Nový kostel byl slavnostně při poutní mši sv. 27. 11. 2004 vysvě-
cen ostravsko-opavským biskupem Mons. Františkem Václavem
Lobkowiczem a dnes opět slouží hrabovské farnosti.

Adresa: Paskovská 155/94, Ostrava-Hrabová
GPS 49°46‘27.397“N, 18°16‘50.729“E
Veřejná doprava: autobus 39, 41 zastávka Kostelík
Web: http://farnost.hrabova.net
Bohoslužby: neděle 8:00
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17 Kostel Panny Marie,

Královny posvátného růžence,

                                  Ostrava-Hrabůvka

Kostel Panny Marie, Královny posvátného 
růžence je postaven v pseudorománském 

slohu. Zhotovení plánů a také stavba byla zadána firmě Gross-
mann a Fiala. Roku 1908 byla založena Jednota Panny Marie 
v Hrabůvce, která přijala usnesení o zbudování nového kostela 
a samostatné duchovní správy. Dne 3. února 1909 byly slavnostně 
dovezeny první cihly. P. Antonín Mohapl za účasti mnoha věřících 
vykonal přípravné modlitby, při nichž byl uspořádán slavnostní 
průvod na staveniště. Základní kámen spolu se základy kostela 
byly vysvěceny 10. října 1909 kanovníkem Dr. Antonínem Stoja-
nem. Dne 12. června 1910 byl posvěcen a vztyčen kříž na věž kos-
tela. Dne 16. října 1910 nastal ten dlouho očekávaný den, kdy byl 
již dokončený kostel konsekrován světícím biskupem Dr. Karlem
Wisnarem. Dne 31. listopadu 1911 byla ustanovena duchov-
ní správa s platností od 1. února. Ve věži je ocelový zvon, odlitý 
ve Vítkovických železárnách, který se podařilo získat jako zbylý 
z výstavy z roku 1925. Původně zde byly zvony tři.

Adresa: Metodějská 1, Ostrava-Hrabůvka
GPS 49°47‘17.295“N, 18°16‘10.529“E
Veřejná doprava: tramvaj 1, 3, 10, 19,  autobus 35, 41, 48, 50, 55, 62, 74 
                                     zastávka Hrabůvka kostel 
Web: www.ostravahrabuvka.farnost.cz
Bohoslužby: neděle 7:00, 8:30, 10:00
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18Husův sbor CČSH,

Ostrava-Hrabůvka

Husův sbor v Ostravě – Hrabůvce byl slavnostně otevřen dne 
6. srpna v roce 1934.  K jeho budování přispěl významnou měrou 
pěvecký a vzdělávací spolek náboženské obce – Lumír. Husův sbor 
představuje zvnějšku jednoduchou kostelní stavbu se sedlovou 
střechou. Průčelí tvoří  obdélníkový portál, v jehož středu domi-
nuje grafický znak Církve československé husitské – kombinace 
kalicha s křížem. Sakrální výzdoba prostoru interiéru je velmi 
prostá. Na stěně za bohoslužebným stolem je umístěn prostý dře-
věný kříž. Na čelní zdi je v půlkruhu vyobrazen výjev z Ježíšova 
života. Na kůru jsou umístěny varhany a pod kůrem se nachází 
kolumbárium, sloužící k ukládání pohřebních uren. Z optiky vněj-
šího pohledu působí tato stavba nenápadně a všedně, její nitro 
však nabízí hlubokou a nevšední atmosféru. Husův sbor slouží 
k bohoslužebným setkáním, obřadům, kulturním a společenským 
aktivitám.

Adresa: Hasičská 428/35, Ostrava-Hrabůvka
GPS 49°47‘33.571“N, 18°15‘58.468“E
Veřejná doprava: tramvaj 3, 19 zastávka Jubilejní kolonie
                                     autobus 24 zastávka Učiliště Vítkovic
Web: www.ccsh.cz
Bohoslužby: neděle 9:00
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19 Kostel sv. Jana Nepomuckého,

Ostrava- Stará Bělá

Historie kostela sahá do druhé poloviny 
18. století, což je období pozdního baroka. 

Základní kámen byl položen v roce 1776, ale k vysvěcení kostela 
došlo díky řadě neblahých okolností až v březnu roku 1801. Stav-
ba nového kostela byla situována poblíž místa, kde se nacházel 
původní dřevěný kostel, zasvěcený sv. Mikuláši (byl přibližně 
v roce 1790 stržen). Za patrona nového kostela byl vybrán sv. Jan 
Nepomucký, který byl v březnu 1729 svatořečen a spolu patronem 
se stal sv. Mikuláš. Zajímavostí tohoto kostela jsou krásné barevné 
vitráže v apsidě kostela, které pochází z roku 1888 a také zvon 
z roku 1779 o váze 600 kg, který se díky jeho umělecké hodnotě 
podařilo uchránit od zničení. Tento zvon přežil obě světové války.

Adresa: Blanická 134/130, Stará Bělá
GPS 49°45‘46.108“N, 18°14‘14.639“E
Veřejná doprava: autobus 55 zastávka Stará Bělá kostel nebo
                                    autobusy 26, 27, 59 zastávka Stará Bělá Střed
Web: www.starabela.farnost.cz 
Bohoslužby: neděle 7:30, 10:00
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20Husův sbor CČSH,

Ostrava-Stará Bělá

Dne 7. května 1924 byl slavnostně položen základní kámen Huso-
va sboru ve Staré Bělé, který byl budován svépomocí členů církve, 
podle plánů Ostravského stavitele Pazourka a od 12. října začal 
sloužit svému účelu. V padesátých letech prošel několika staveb-
ními úpravami a v současnosti je rekonstruován zadní trakt, tak 
aby se zde mohli i nadále, v odpovídajícím prostoru, scházet věří-
cí, kteří vyznávají, že základním kamenem jejich života je Kristus. 
Sbor však slouží nejen věřícím Církve československé husitské, ale 
chce se stát také místem setkávání lidí s lidmi, otevřeným prosto-
rem napříč ekumenou i celou společností.

Adresa: Junácká ul., Stará Bělá
GPS 49°45‘58.963“N, 18°14‘23.996“E
Veřejná doprava: autobus 26, 27, 55, 59, zastávka Husův sbor
Web: www.ccsh.cz 
Bohoslužby: neděle 7:30
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21 Kostel sv. Anny,

Ostrava-Polanka nad Odrou

V roce 1891 začala jednání o stavbě a 20. 
ledna 1892 byl posvěcen základní kámen. 
Stavbu od počátku provázely těžkosti. Zákla-

dy kostela musely být kvůli tekoucím pískům v podloží zpevněny 
dlouhými dřevěnými piloty. I přes tyto těžkosti se nakonec poda-
řilo stavbu úspěšně dokončit 26. září 1893, kdy byl slavnostně 
vysvěcen věžní kříž. O několik dní později se však chrámová věž 
zřítila k zemi. Kníže Blücher po této události chtěl postavit jen 
malou zvonici, ale c. k. zemská slezská vláda mu nařídila postave-
ní nové věže, 22 metrů vysoké, s hodinami, střešní makovicí a ko-
vaným železným křížem, na jeho vlastní náklady. Kníže Blücher 
se sice podřídil, avšak poté kostel prohlásil za soukromý majetek, 
obehnal jej plotem a zakázal do něj přístup veřejnosti. Tento stav 
trval až do 1. prosince 1898, kdy byl kníže ukonejšen částkou 30 ti-
síc zlotých z nadace hraběnky Karoliny a zvony se opět rozezněly.

Adresa: 1. května 329,  Ostrava-Polanka nad Odrou
GPS 49°47‘17.423“N, 18°9‘51.216“E
Veřejná doprava: autobus 46, 59, 76 zastávka Horní Polanka
Web: 
Bohoslužby: neděle 8.15
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22Husův sbor CČSH,

Ostrava-Polanka nad Odrou

Církev československá se v Polance ustavila počátkem 20. let minu-
lého století. Přednášejícím a hlavním organizátorem, jako i jinde,
byl Ferdinand Stibor z Radvanic, farář a pozdější biskup. Jedna 
jediná bohoslužba se konala v tzv. Frankově kapli – hřbitovním 
kostelíku, ale pro odpor římských katolíků se nadále konaly boho-
služby ve školní místnosti. Pozemek pro stavbu kostela zakoupil 
Josef Dluhoš v r. 1930. V roce 1933 se podařilo dostavět a ote-
vřít Husův sbor. To už byl místním duchovním správcem Rudolf 
Pařík ze Svinova. Jedná se o kostelík střízlivého slohu, který působí 
zvenku i zevnitř úhledně. Dnes je ve věži kostelíka umístěn 200 let 
starý zvonek, původně se nacházející v kapli panství Blücherova 
v Polance, který církvi daroval zbytkový statkář p. Doležel. Sbor 
slouží k bohoslužebným setkáním a dalším obřadům, koncertům 
a jiným kulturně-vzdělávacím akcím.

Adresa: 1. května 1139, Polanka nad Ondrou
GPS 49°47‘9.544“N, 18°9‘32.544“E
Veřejná doprava: autobus 46, 59, 76 zastávka U Dluhoše
Web: www.nosvinov-polanka.hys.cz
Bohoslužby: neděle 8:30
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23 Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, 

Klimkovice

V jádru gotická stavba z konce 14. stol., sálové trojlodí obdélného 
půdorysu s odsazeným polygonálně zakončeným presbytářem, 
zvnějšku zpevněné opěráky, s pozdně gotickými žebrovými křížo-
vými klenbami z let 1451 – 96. Ve stejné době vznikla i hrano-
lová věž neobvyklého tvaru před průčelím. K severní straně lodi 
byla později přistavěna pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého 
v byzantském stylu. V 19. a 20. stol. prošel kostel ještě několika 
úpravami, zejména po požáru v roce 1854. Zařízení je převážně 
barokní, v presbytáři se dochovalo šest figurálních náhrobní-
ků místní šlechty ze 16. století. U kostela je socha sv. Šebestiána 
a také socha P. Marie Immaculaty.

Adresa: Náměstí, Klimkovice
GPS 49°47‘10.351“N, 18°7‘51.324“E
Veřejná doprava: autobus 64 zastávka Klimkovice Kulturní dům
Web: http://bilovec.dekanat.cz
Bohoslužby: neděle 7:30, 8:30
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24Kostel Krista Krále,

Ostrava-Svinov

Osada Svinov, o níž je první zmínka v roce 
1265, patřila jako „zboží“, tedy majetek kláš-
teru Velehradskému. Dá se proto předpoklá-
dat, že tehdejší osadníci byli již katolíky. Teprve kolem r. 1800 
byla ve Svinově postavena kaple sv. Jana a Pavla. O stavbě vlastní-
ho kostela se začalo uvažovat na počátku 20. století. Za tímto úče-
lem vznikla v roce 1911 Kostelní jednota sv. Jana a Pavla. V roce 
1925 se stal jednatelem této Kostelní jednoty porubský kaplan 
P. Ladislav Kubíček. Ten s elánem začal přípravné práce. Samotná 
stavba kostela byla zahájena r. 1928. V květnu toho roku se už 
v rozestavěných zdech konala slavnost svěcení základního ka-
mene. Stavba byla dokončena v roce 1929. V červnu téhož roku 
byl kostel posvěcen. Svinovská farnost byla oficiálně ustanovená 
1. prosince 1931 a prvofarářem byl jmenován stavitel kostela 
P. Ladislav Kubíček, kaplan z Poruby.

Adresa: Bílovecká 50/548, Ostrava-Svinov
GPS 49°48‘55.589“N, 18°11‘46.029“E
Veřejná doprava: autobusy 37, 46, 53, 64, 73, 76, 231, 386, 671, 672 
                                     zastávka Svinov náměstí
Web: www.farnostsvinov.cz
Bohoslužby: neděle 8:00, 10:00
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25 Husův sbor CČSH,

Ostrava-Svinov

Náboženská obec v Ostravě – Svinově vznikla oficiálně v roce 
1924. Velkou měrou se o to zasadil zejména ředitel místní měš-
ťanky Jan Jandásek. Prvním duchovním správcem byl Rudolf 
Pařík z Kutné Hory. Zpočátku se věřící scházeli k bohoslužbám 
v kreslírně místní měšťanky, ale protože nestačila pojmout všech-
ny účastníky bohoslužeb, tak bylo nutné se uchýlit o Vánocích do 
tělocvičny, která však také nedostačovala. Bylo jasné, že je nutné 
přikročit ke stavbě sboru. Začalo se tedy stavět v roce 1933. Na 
jaře 1934 koncem června byla stavba dokončena. Vepředu vyční-
vala daleko viditelná bílá čtyřhranná věž, vysoká 23 m, ukončená 
husitským sluncem s paprsky, uprostřed něhož byl červený plochý 
kalich. Zvláštní ozdobu přední části věže tvoří podlouhlý zasklený 
dvojramenný kříž. Sbor byl vystavěn v soudobém konstruktivním 
slohu, libujícím si v přímých čarách a hladkých plochách. Slouží 
k bohoslužebným setkáním a dalším obřadům, koncertům a jiným 
kulturně – vzdělávacím akcím.

Adresa: Stanislavského 639, Ostrava-Svinov
GPS 49°49‘4.879“N, 18°11‘54.635“E
Veřejná doprava: autobus 37, 46, 53, 64, 76 zastávka Svinov škola 
Web: www.nosvinov-polanka.hys.cz 
Bohoslužby: neděle 10:00



27

26Kostel sv. Mikuláše,

Ostrava-Poruba

Kostel sv. Mikuláše je jednou z nejstarších 
dochovaných památek Poruby. Jeho his-
torie sahá až do 15. století. Tehdy poskytoval duchovní služby 
obcím Poruba, Vřesina, Svinov a Třebovice. Roku 1491 se po-
prvé uvádí samostatný duchovní správce, jeho jméno však není 
známé. V roce 1709 dal tehdejší patron kostela přistavět kapli, 
zasvěcenou svatému Antonínovi. Ta byla později změněna v ny-
nější sakristii. Vnitřek kostela byl upraven do nynějšího stavu 
v duchu obnovené liturgie podle směrnic II. vatikánského konci-
lu v letech 1970 – 1975. V té době byla přistavěna i sakristie na 
severní straně kostela. Významnými památkami jsou náhrobní 
dvojdeska z 16. století zazděná v kapli sv. Antonína a náhrobní 
kámen z roku 1599. Zvony jsou na věži celkem tři, kromě umíráčku
zvon Josef Maria z roku 1950 a Antonín z roku 1984.

Adresa: Nábřeží SPB, Ostrava-Poruba
GPS 49°49‘26.969“N, 18°9‘59.121“E
Veřejná doprava: autobus 37, 40, zastávka Nábřeží,
                                     tramvaj 7, 8, 9, 17 zastávka Fakultní nemocnice
Web: www.fporuba.ic.cz
Bohoslužby: neděle 6:30, 9:00, 10:15, 18:00
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27 Kostel sv. Cyrila a Metoděje,

Ostrava-Pustkovec

Římskokatolická farnost Ostrava – 
Pustkovec byla zřízena k 1. lednu 2007
dekretem sídelního biskupa Mons. 
Františka Václava Lobkowicze, v níž se 

chrám sv. Cyrila a Metoděje stal farním kostelem. Kostel sv. Cyrila
a Metoděje patří mezi nově postavené kostely. Byl vysvěcen 
6. prosince1998. Tento kostel patřil do konce roku 2007 do far-
nosti Ostrava – Poruba. Dříve než pustkovecký kostel stál, scházeli 
se lidé k bohoslužbám v kapli sv. Andělů Strážných. Po postave-
ní nového kostela věřících ještě více přibylo a aktivity kolem něj 
stále více nabývaly samostatného charakteru, takže vznik nové 
farnosti 1. ledna 2007 byl přirozeným procesem, započatým již 
velmi dávno. Do farnosti se zapojují sestry boromejky, sídlící 
v klášteře vedle farního kostela.

Adresa: Pustkovecká 350, Ostrava-Pustkovec
GPS 49°50‘26.063“N, 18°10‘5.414“E
Veřejná doprava: autobus 36, 43, 49, 58, 270, 295 zastávka Pustkovec
Web: www.pustkovec.farnost.cz
Bohoslužby: neděle 7:30, 9:00



29

28Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

Ostrava-Třebovice

Historie kostela sahá až do doby zalo-
žení Třebovic ve 14. století. První zmín-
ka přímo o kostele je z roku 1553. Roku 1738 nechal Jiří Rudolf 
Wiplar z Ušic na místě dřívějšího dřevěného kostelíka postavit 
nový zděný kostel. Prvním farářem se stal P. Jan Kotrš, rodák 
z Jaktaře u Opavy. Působil zde až do roku 1920. Důležitým počinem 
v této době bylo rozšíření hřbitova kolem kostela, protože obec 
se v té době značně rozrostla. Na jaře 1997 proběhla velká sta-
vební akce, při které došlo k rekonstrukci presbytáře. Konkrétně
byla položena nová mramorová dlažba, zbudován nový mra-
morový obětní stůl, ambon, křtitelnice, oltářní stupně a některé 
další doplňky. Na jaře roku 2000 byly pořízeny tři nové zvony. 
V říjnu roku 2001 byl generálním vikářem Františkem Kufou po-
svěcen nový zvon – sv. Václav. Také začaly práce na kostele – ten 
dostal novou fasádu a zbrusu novou věž.

Adresa: V Mešníku 5100/6, Ostrava-Třebovice
GPS 49°50‘2.946“N, 18°11‘34.283“E
Veřejná doprava: autobus č. 39, 51 (zastávka „U Pošty“) tramvaj č. 3, 
7, 8, 9, 17 (zastávka „Třebovická“) tramvaj č. 4 (zastávka „Sokolovská“)
Web: http://trebovicka.farnost.cz
Bohoslužby: neděle 7:30, 9:30
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29 Kostel Všech svatých,

Ostrava-Hošťálkovice

První zmínka o farnosti je z roku 1588. 
Roku 1630 shořel kostel i fara. V roce 

1793 byl starý dřevěný kostelík na místě dnešního kostela na-
hrazen jednolodním zděným kostelem. Ten byl v roce 1903 
přestavěn do dnešní podoby tak, že byl prodloužen o stávající 
kněžiště a rozšířen o boční lodě. V roce 1968 za P. Dr. Františ-
ka Hrnčiříka jako první na Hlučínsku prošel úpravou interiéru 
v souladu s liturgickou reformou II. vatikánského koncilu. Sou-
časně byl prodloužen kůr. Od nepaměti je kostel v Hošťálkovicích 
zasvěcen Všem svatým. A protože se po přestavbě v roce 1903 
i svěcení kostela konalo 1. listopadu, připadá pouť i výročí posvě-
cení, jinak zvané posvícení či také krmáš, na stejný den.

Adresa: Hlavní, Ostrava-Hošťálkovice
GPS 49°50‘52.439“N, 18°12‘50.248“E
Veřejná doprava: autobus 34 zastávka Hošťálkovice
Web: www.volny.cz/hostalkovice
Bohoslužby: neděle 8:25
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30Biskupství

ostravsko-opavské

Snahy o zřízení samostatného biskupství na 
území Slezska se datují již od roku 1742 z doby
vlády pruského krále Bedřicha II. Později se o totéž snažila 
císařovna Marie Terezie, ale toto úsilí ani tehdy ani za První 
republiky nebylo korunováno úspěchem. Teprve konec 20. století 
přinesl změnu a vznik nové ostravsko-opavské diecéze. Založením 
biskupství v Ostravě se v roce 1996 začala psát historie nové církev-
ní instituce. V roce 1998 byla zahájena stavba budovy Ostravsko-
opavského biskupství na Kostelním náměstí v centru Ostravy.
Slavnostně uvedena do provozu byla nová budova biskupství 
s kaplí Svatého kříže dne 11. 2. 2000. Na nároží budovy biskupství 
je umístěna socha sv. Hedviky, patronky Slezska a také patronky 
Ostravsko-opavské diecéze.

Adresa: Kostelní náměstí 1, Moravská Ostrava
GPS 49°50‘7.825“N, 18°17‘41.205“E
Veřejná doprava: trolejbusy a autobusy zastávka most M. Sýkory
Web: www.doo.cz 
Otevřeno: v pracovní dny od 8:00 do 16:00
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Záštitu nad Nocí kostelů v Diecézi ostravsko-opavské
převzali Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

a Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje.

     Vážení návštěvníci, 

dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude provázet 
při putování po kostelech a sborech na území okresu Ostrava-město. 
Poutnický pas Vám chce pomoci během Noci kostelů objevit a navští-
vit řadu pozoruhodných sakrálních staveb s pestrým doprovodným 
programem. Při návštěvě kostela nebo sboru můžete požádat o razít-
ko, které Vám bude připomínat Vaši návštěvu.

Navštívit uvedené kostely, které se přihlásily do projektu Noc kostelů 
2011 a požádat o razítko do poutnického pasu můžete i po skončení 
Noci kostelů. V poutnickém pasu máte uvedeny časy pravidelných bo-
hoslužeb, po jejichž skončení můžete v sakristii kostela nebo u kaza-
tele sboru požádat o razítko.

Pokud se Vám postupně podaří nasbírat všech 29 razítek uvedených 
kostelů a sborů, rádi Vás přivítáme na Biskupství ostravsko-opavském,
Kostelní nám. 1, Moravská Ostrava, kde na recepci na základě vyplně-
ného poutnického pasu získáte CERTIFIKÁT POUTNÍKA. 

Přejeme Vám radostné putování!

                                                                   Biskupství ostravsko-opavské

WWW.NOCKOSTELU.CZ


