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1 Kostel Povýšení sv. Kříže
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.

Nedělní bohoslužby:
7:30, 10:30

GPS: 49°28'18.926"N
           17°6'42.57"E

2 Husův sbor
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. 

Nedělní bohoslužby:
10:00, první neděli v měsíci v 18:00

GPS: 49°28'18.706"N 
          17°6'49.471"E

3 Kostel sv. Jana Nepomuckého
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. 

Nedělní bohoslužby:
17:00

GPS: 49°28'23.209"N 
          17°7'2.895"E

4 Kostel sv. Petra a Pavla
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. 

Nedělní bohoslužby:
9:00, 18:00

GPS: 49°28'6.97"N
          17°7'0.878"E
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5 Kostel sv. Cyrila a Metoděje
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. 

Nedělní bohoslužby:
9:00

GPS: 49°27'59.776"N
          17°6'41.97"E

6 Kaple sv. Andělů Strážných
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. 

Čtvrteční bohoslužby:
10:00

GPS: 49°28'14.143"N
          17°6'2.344"E

7 Kaple sv. Anny
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. 

Středeční bohoslužby:
18:00

GPS: 49°28'1.724"N
          17°5'41.365"E

8 Sbor Českých bratří
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.

Nedělní bohoslužby:
10:00

GPS: 49°28'26.024"N
          17°7'9.423"E
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Záštitu nad Nocí kostelů 2010 převzali:
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, 

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

Poutnický pas

V každém z navštívených kostelů získáte do pasu razítko. Vyplněný poutnický 
pas předložte, nebo zašlete na adresu:

Arcibiskupství olomoucké, Noc kostelů, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. 
Získáte tak Certifikát poutníka, který vám umožní volný vstup do některých 

kulturních zařízení.  


