
Milí přátelé,

je v naši zemi mnoho krásných míst, která stojí za to navštívit. Ať jsou to ta zná-

má, hojně navštěvovaná, nebo ony ukryté perly, které nás často překvapí svým  

bohatstvím, krásou i svou historií. Věřím, že v naší diecézi je mnoho takových míst.  

Nejen krásných svou architekturou, výzdobou a jedinečností, ale také svou niternou 

krásou, tajemstvím, které vyrostly ze zbožnosti a důvěry člověka v Boží dobrotu. 

Pojí se s nimi osudy poutníků a lidí dobré vůle, kteří v nich nacházeli úlevu, povzbuzení i posilu pro své kříže  

či starosti všedního dne. Prohlížíme-li si jednotlivé chrámy a poutní místa, od naší obnovené katedrály až po ten 

nejskromnější Boží stánek, jako bychom se na chvíli stávali součástí jejich historie. Dotýká se nás nejen krása  

umění, ale i atmosféra chrámového prostoru, která přímo vybízí ke ztišení a rozjímání, a možná i vědomí,  

že toto místo je svaté Boží blízkostí. Pak žasnou nejen oči, ale také srdce. Přeji vám, milí návštěvníci našich 

kostelů, mnoho podobných zážitků. Ať i pro Vás se některá tato místa stanou oázami pokoje, naděje i útočištěm  

na  celoživotní, často strastiplné pouti.

Hezké zážitky a vše dobré na všech Vašich cestách přeje

František Václav Lobkowicz

biskup ostravsko-opavský

Znak diecéze

Ostravsko-opavská diecéze byla založena bulou papeže Jana Pavla II. „Ad Christifi-

delium spirituali“ ze dne 30. května 1996. Prvním sídelním biskupem byl jmenován 

Mons. František Václav Lobkowicz, O.Praem.

Diecéze vznikla vyčleněním z Olomoucké arcidiecéze a zahrnuje všechny okresy Mo-

ravskoslezského kraje a navíc okres Jeseník z kraje Olomouckého. Diecéze se skládá 

z 276 farností, které jsou rozděleny do 11 děkanátů. Na území diecéze se nachází 

přibližně 580 kostelů a kaplí. 

Znak biskupa



Děkanát Bílovec
Otevřená krajina položená podél horního toku Odry lemovaná pohořím nízkého Jeseníku 

a předhůřím Beskyd představovala již od vrcholného středověku prostor výrazně ovliv-

něný německou kolonizací. Pro zemi mezi horami, zemi podél řeky a zemi překračující 

historickou hranici Moravy a Slezska se na sklonku osvícenství vžilo označení Kravařsko. Několik významných 

farností spojených stejnou kulturou a jazykem obklopovalo převážně agrární prostředí vesnických komunit, 

jejichž tradice, víra a vztah k minulosti byly ovlivňovány staletým sousedstvím s okolním slovanským etnikem. 

Od zapadlých vesnických farností s dřevěnými kostely až po bohaté prostředí fulnecké augustiniánské kanonie 

představoval prostor dnešního děkanátu společensky i nábožensky členité území.     

Kostel sv. Mikuláše v Bílovci      Zpřístupnění kostelní věže  

Farní kostel uzavírající severní část náměstí je orientovanou trojlodní stavbou, 

jehož nejstarší gotické části (presbytář) pochází z doby kolem roku 1400. Věž 

kostela vybudoval v letech 1614–1615 zednický mistr Hans Peter. Ve sloupovém 

retabulu hlavního oltáře je vsazen obraz duchovního patrona chrámu od malíře  

a bíloveckého rodáka Felixe Ivo Leichera z roku 1777. Významnou součástí interi-

éru je gotická dřevořezba Krista na kříži z počátku 15. století. 

Kostel sv. Bartoloměje v Odrách

První písemné zmínky o farním kostele sv. Bartoloměje pochází z roku 1373  

a v průběhu barokního a klasicistního období byl kostel přestavěn. První přestavba 

po požáru roku 1691 zásadně proměnila vzhled hlavní lodi a stavební úpravy 

věže v roce 1792 odstranily původní atikovou korunu, charakteristickou pro sa-

krální stavby na Kravařsku. Dnes stojí chrám na základech gotické trojlodní ba-

ziliky a věž je završena cibulovou bání. Polygonálně uzavřené kněžiště odkazuje 

k středověkému založení kostela odhalenými záklenky gotických lomených oken.  

Kostel sv. Kateřiny v Klimkovicích

Trojlodní stavba vznikla na konci 14. století a v roce 1547 přibyla tzv. stará sakris-

tie. Architektonicky významnou součástí stavby je pohřební kaple sv. Jana Nepo-

muckého (před r. 1739) a zámecká chodba ústící do prostoru podvěží. V kněžišti  

je soubor šesti figurálních renesančních epitafů místní šlechty. Náhrobní epitafy 

připomínající příslušníky patronátního rodu pánů z Markvartovic byly počátkem 

17. století spojeny v jednotný architektonický celek tvořící sled edikul.



Kostel sv. Josefa s bývalým klášterem kapucínů ve Fulneku

Sakrální komplex stojící na severním návrší je stavební památkou připomínající 

působení kapucínského řádu. Jednolodní konventní kostel založený v roce 1674 

za podpory majitele panství Jana Františka Bruntálského z Vrbna postavili podle  

plánů řádového stavitele Elzearia Silesia v charakteristickém kapucínském řádo-

vém slohu. Komplex spoluvytváří areál bývalé lorety, v barokním období významné-

ho poutního místa s objektem Santa casa (svaté chýše), dnes již bohužel zaniklé. 

Jednalo se o jediný typ této stavby na území severní Moravy a Slezska. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích

Filiální kostel vypínající se na návrší nad Husím potokem je podélnou jednolodní 

stavbou z 2. čtvrtiny 15. století. Odsazené pětiboce uzavřené kněžiště bylo postave-

no v letech 1432–1448 a ve věži se dochovala renesanční zvonice z konce 16. sto-

letí. Významnou součástí liturgického vybavení interiéru z doby před Tridentským 

koncilem je obdélníkové sanktuárium, jehož reliéfní rám je završen cimbuřím.  

V lodi je rovněž renesanční figurální náhrobník Jakuba Švajnice z Pilmsdorfu (1552).     

Poutní místo Panny Marie ve skále (Mariastein) Spálov

Poutní místo se nachází v hlubokém údolí lemovaném lesními stráněmi. Těsná blíz-

kost řeky Odry upomíná na starou zemskou hranici, která právě zde rozdělovala 

Moravu a Slezsko. Legenda o záchraně raněného a vysíleného švédského vojáka, 

který byl na sklonku 30. leté války v této skále uzdraven na přímluvu Panny Marie, 

dala vzniknout jednomu z nejpopulárnějších poutních míst na Kravařsku.  

Kostel Nejsvětější Trojice s bývalým klášterem Augustiniánů ve Fulneku

Barokní kostel s navazujícími budovami konventu představuje slohově různorodý sa-

krální komplex vzniklý stavební činností řádu řeholních kanovníků sv. Augustina. Kon-

ventní a farní kostel postavil v letech 1748–1760 fulnecký stavitel Mikuláš Thalherr 

na místě původního středověkého chrámu. K boční zdi kostela přiléhá v kraji jediná 

dochovaná křížová chodba z 30. let 15. století zaklenutá křížovou žebrovou klenbou.  

Na výzdobě interiéru se podíleli malíři Josef Ignác Sadler, Felix Ivo Leicher a Ignác Raab. 

Interiér chrámu zdobí sochy Jana Schuberta, Františka Ondřeje Hirnleho a Václava 

Böhma. Klenby kostela pokrývá monumentální fresková výzdoba Josefa Ignáce Sadlera.

Možnost rezervace 

prohlídky  



Děkanát Bruntál
Drsná příroda jesenické oblasti se odrazila také v těžkých životních podmínkách obyvatel  

i v obtížnosti pastorační služby. Přesto však, především zásluhou působení řádu němec-

kých rytířů a piaristů, zde vznikly cenné kostely, a to i v odlehlých lokalitách. Po odsunu 

Němců však došlo k úbytku obyvatel a v mnohých lokalitách převažují rekreační objekty nad domy usedlí-

ků. Přesto se však i zde podařilo vytvořit velmi činorodá duchovní centra, k nimž patří především obnove-

né poutní místo P. Marie Pomocné ve Zlatých Horách. Pozornosti věřících se těší také další poutní lokality,  

a to především poutní kostel P. Marie Sněžné v Rudách a poutní kostel P. Marie Pomocné na Uhlířském Vrchu. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále

Farní kostel  ze 13. století s několika přístavbami z 16., 18. a 19. století  je trojlodní 

stavba s polygonální věží v západním průčelí. Kvalitnímu vybavení interiéru kostela 

dominuje novogotický oltář z dílny sochařské rodiny Kutzerů s vynikajícím obra-

zem Snímání z kříže z r. 1668, který je dílem německého malíře Oswalda Ongerse. 

Na výzdobě kostela se dále podílel jezuitský malíř Ignác Raab a řada regionálních 

umělců. Vedle rodiny Kutzerů to byl A. Adam, H. Tenschert a Rudolf a Franz Tem-

pler. Varhany z r. 1780 jsou dílem J. S. Staudingera.

Kostel sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem    Možnost rezervace prohlídky  

Klasicistní kostel, dominující prostrannému náměstí, nechali postavit němeč-

tí rytíři podle projektu arch. Maxmiliána Wilsche v letech 1837 – 1844. In-

teriér má kvalitní sochařskou výzdobu z dílny sochaře Bernarda Kutzera  

s vynikající třímetrovou sochou archanděla Michaela na hlavním oltáři. Na ma-

lířské výzdobě se podíleli malíři P. Assmann, Rudolf a Franz Templer, E. Brendel  

a A. Buchmann. Cenným exponátem je obraz římské provenience z r. 1703 před-

stavující Obětování P. Marie.

Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu u Bruntálu

Kostel jako dominanta širokého okolí byl postaven na místě dřívější kaple v letech 

1755–1765 krnovským architektem Jiřím Friedrichem Gansem. V novostavbě pout-

ního kostela pak byl umístěn „zázračný“ obraz Pasovské Madonny s dítětem (kopie 

díla Lucase Cranacha). V dřívějších dobách stával vedle kostela hostinec s dodnes 

dochovanou studnou, jejíž hloubka je 40 m. Při výstupu ke kostelu můžeme obdi-

vovat obnovenou křížovou cestu vytvořenou z různých druhů dřevin vyskytujících 

se v Nízkém Jeseníku. 



Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě s křížovou cestou

Významnou úlohu v životě věřících na Bruntálsku zastává také poutní kostel Panny 

Marie Sněžné v Rudě, který nechal v r. 1756 postavit uničovský rychtář Jiří Gres-

chenberger. Ten byl také donátorem pozoruhodné pískovcové křížové cesty z roku 

1760, vybudované na Křížovém vrchu. Hlavní oltář poutního kostela zdobí uctíva-

ný obraz P. Marie kopírující proslulý milostný obraz z římského kostela S. Maria  

Maggiore.      Tip na pěkný výlet  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně

Současný kostel  byl vystavěn na místě staršího kostela v letech 1608 – 1610. 

Podélná stavba se síňovým trojlodím má hranolovitou věž s válcovitým schodiš-

těm. V r. 1750 byla mezi dvěma opěráky v závěru presbytáře vybudována grotta  

se sousoším Krista na Olivetské hoře. Mramorový hlavní oltář z r. 1838 je z dílny 

sochaře Cyrila Kutzera. Sochařské rodině Kutzerů lze připsat také autorství kaza-

telny a bočních oltářů. Cenným doplňkem vybavení je krucifix z druhé pol. 16. stol.  

a křtitelnice ze 17. stol.

Kostel Navštívení Panny Marie v Rýmařově (V Lipkách)

Hodnotná barokní centrální stavba na oválném půdoryse. Stavba vznikla v letech 

1710-1713 podle plánů a pod vedením rýmařovského stavebního mistra Friedricha 

Höβlera. Autorem fresek je olomoucký malířský mistr Ferdinand Naboth. Tématem 

jeho práce byla ilustrace veršů modlitby k Panně Marii Salve Regina. Naboth práce 

nedokončil, avšak naštěstí těsně před svou smrtí přijal za tovaryše tehdy ještě ne-

známého Jana Kryštofa Handkeho, který práce dokončil. Handkeho freska z roku 

1715 je nad hlavním vchodem a svým pojetím, odlišnou monumentální kompozicí  

i rozdílem v barevnosti se liší od Nabothových prací.    Možnost rezervace prohlídky   

Kostel sv. Michaela v Rýmařově                                                                                                                                                                                                    

Původně gotický kostel sv. Michaela v Rýmařově byl po požáru v roce 1609 přesta-

věn. V roce 1618 byla přistavěna věž, později empory a v roce 1688 Růžencová kap-

le. V impozantním interiéru s gotickou klenbou jsou uchovávány obrazy Růžencové 

Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého, které jsou dílem významného olomouckého 

barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho.



Děkanát Frýdek
Tento děkanát lze charakterizovat jako největší a duchovně nejživější oblast diecéze.  

Nachází se v historickém území hornoslezského Těšínského knížectví (Těšínska). Původně 

náležel k vratislavské (arci)diecézi. Sousedí s Polskem (bílsko-živěcká diecéze) a Slovens-

kem (žilinská diecéze). Osm z 19 zdejších farností má národnostně smíšený (česko-polský) charakter. Vedle 

hluboké religiozity je v této oblasti s ohledem na pestrou náboženskou skladbu obyvatelstva tradičně rozvíjena 

ekumena s protestantskými církvemi. Na území děkanátu nalezneme sedm dřevěných kostelů, z nichž některé 

vznikly v 16. a 17. století. Ve Frýdku se nachází barokní poutní chrám Navštívení Panny Marie, jediná papežská 

bazilika menší v naší diecézi. Rovněž další poutní místa (Horní Lomná-Salajka, Kozubová, Prašivá aj.) jsou 

celoročně hojně navštěvována. 

Kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku      Zpřístupnění kostelní věže 

První písemné zmínky o farním kostele pochází z 15. století. V roce 1524 je připo-

mínána boční kaple sv. Anny. Od 60. do počátku 80. let 16. století užívali kostel 

luteráni. V letech 1606–1650 byla postavena nejstarší část mohutné kamenné věže. 

Kostel často poškozovaly požáry, nejvážněji v letech 1688, 1702 a 1848. Současná 

podoba objektu je dílem četných úprav 18. a 19. století, věž byla dostavěna v letech 

1875–1876 podle projektu vídeňského architekta Fridricha Schmidta. 

Kostel Prozřetelnosti Boží v Šenově 

Monumentální chrám z let 1764–1765 je nazýván „barokní perlou Slezska“. Tento 

farní kostel byl postaven nákladem barona Karla Františka Skrbenského z Hříš-

tě, držitele šenovského panství. V interiéru zaujme soubor sepulkrálních památek 

Skrbenských z Hříště. Autorství kostela, jenž byl posvěcen 9. srpna 1772, je připiso-

váno Jakubu Pánkovi. Na výzdobě interiéru se podíleli Jan Schubert, Jan Jablonský  

či František Antonín Šebesta (Sebastini). 

Konvent sester alžbětinek v Jablunkově s kostelem sv. Josefa

Konvent je sice meziválečným areálem, avšak alžbětinky začaly ve městě působit  

v roce 1851 a 12 let později získaly status samostatného konventu. Původní klášter 

u řeky Olše trpěl častými záplavami. Stavba nového objektu s nemocnicí na novém 

místě proběhla v letech 1926–1928, v letech 1929–1932 přibyl kostel. Sestry zde 

působily i přes četné překážky v období komunistické totality. O svátku Panny Ma-

rie Andělské (2. srpna) se zde koná oblíbená pouť porciunkule.  



Poutní chrám Navštívení Panny Marie ve Frýdku          Hlavní poutní místo   

Počátky mariánského poutního místa ve Frýdku jsou kladeny do roku 1665. Čet-

né zázraky spojované s kamennou sochou Panny Marie Frýdecké a růst poutní-

ků vedl k výstavbě monumentálního barokního chrámu Navštívení Panny Marie. 

Jeho zbudování proběhlo v letech 1740–1752 podle projektu Bartoloměje Wittwera  

z Nisy s finančním přispěním šlechtického rodu Pražmů z Bílkova. Dvojice impo-

zantních věží byla dostavěna až v 70. letech 18. století. Hlavní oltář z první polovi-

ny 90. let 18. století je dílem Jana Schuberta a Ondřeje Schweigela. Chrám náleží  

k nejvýznamnějším poutním místům ve Slezsku. Dne 30. srpna 1999 ho Jan Pavel II.  

prohlásil za papežskou baziliku menší. 

Kostel Všech svatých v Sedlištích              Možnost rezervace prohlídky  

Nejstarší zmínku o sedlišťském kostele je možné klást do roku 1447. V roce 1638 

nahradila původní kostel nová roubená stavba, která byla v roce 1862 doplněna 

o věž. V interiéru se nachází plochý strop s výmalbou z 19. století, na bočních stě-

nách byly nalezeny a restaurovány fragmenty starší výmalby z poloviny 17. století.  

Restaurovaný interiér zaujme bohatostí dekoru a přenese návštěvníka do jiného 

století.

Kostel Božího Těla v Gutech               Možnost rezervace prohlídky  

Jedná se o jeden z nejstarších dřevěných kostelů v České republice. Byl postaven  

v letech 1563–1564. Až do roku 1654 náležel luteránům. Na mohutné štenýřové 

věži se dochoval zvon z roku 1565. Rovněž interiér kostela se vyznačuje řadou 

hodnotných památek renesance a baroka. K nejvýznamnějším patří původní re-

nesanční oltář z roku 1591. Pozoruhodnou je rovněž malovaná kruchta ve tvaru 

písmene L z první poloviny 17. století.  

Poutní kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé 

Dřevěný poutní kostel (původně sv. Ignáce z Loyoly, dnes sv. Antonína Paduánské-

ho) na beskydském vrcholu Malá Prašivá nechal vystavět kolem roku 1640 hrabě 

Jiří z Oppersdorfu. V roce 1779 získala jednoduchá barokní stavba sakristii. Sou-

časná věž pochází z roku 1907. Kostel patří mezi oblíbená poutní místa, v letech 

1940–1945 byly poutě na Prašivou nacistickými úřady zcela zakázány. Začátkem 

letních prázdnin se zde koná tradiční celodenní setkání dětí s diecézním biskupem. 



Děkanát Hlučín
Hlučínská pahorkatina vymezená česko-polskou hranicí a úseky řeky Odry a Opavy, je ob-

lastí s pohnutou minulostí. Více nežli na 200 let připadla Prusku, měnily se hranice i státní 

příslušnost, obtížně se zajišťovala obživa, lidé byli perzekuováni i v poválečném období, ale 

to vše je ještě více stmelilo a po celá staletí pevně setrvali ve víře. Projevuje se to také v nebývalé péči o sakrální 

památky a realizací nových kostelů, postavených díky obětavosti obyvatel v Chuchelné a Darkovicích. Z aktivity 

duchovních i věřících se stal také v roce 2002 kostel sv. Vavřince v Píšti novým, nejmladším poutním místem  

v diecézi, který svými aktivitami přispívá k prohloubení víry. Velký význam pro duchovní život obyvatel má také 

velmi oblíbený mariánský poutní kostel v Hrabyni, hojně navštěvovaný věřícími z širokého okolí.  

Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně

Pozdně gotická jednolodní stavba s trojbokým kněžištěm a hranolovitou věží v zá-

padním průčelí, s četnými přístavbami v dalších stoletích. Interiéru dominuje velmi 

kvalitní monumentální hlavní oltář z druhé poloviny 17. století. Na výzdobě interi-

éru se podíleli také hlučínští umělci J. Bochenek a J. Janda.

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni

Farní kostel Nanebevzetí P. Marie v Hrabyni je nejnavštěvovanějším poutním mís-

tem na Opavsku. Postaven byl na místě starého kostela podle projektu opavského 

stavitele J. Lundwalla v letech 1885-86 a fasádu zdobí barokní sochy J. M. Scheu-

haufa. V novogotickém hlavním oltáři je zasazen milostný obraz P. Marie, který 

se těší velké úctě věřících. Lokalita proslula především za působení faráře Jana 

Böhma a byla inspirativní pro řadu umělců.

Kostel sv. Martina v Dolním Benešově

Původně barokní kostel byl přestavěn v 19. století. Jednolodní stavba s hranolovi-

tou věží v západním průčelí má k presbytáři přistavěnou kapli sv. Josefa, jehož úcta 

se promítla do založení bratrstva, které je aktivní dodnes. Interiér zdobí obrazy 

F. Lichta z let 1812 - 1814 a sochařská výzdoba je dílem V. J. Koschatzkého z  let 

1806 - 1812.



Kostel sv. Bartoloměje v Kravařích    Celodenně otevřený kostel  

Novogotický kostel byl postaven na místě starého kostela v letech 1894-96 podle 

projektu místního stavitele J. Seyfrieda, který zahrnul do stavby také renesanční 

věž z 16. století. Podélná trojlodní stavba z režných cihel má novogotické vyba-

vení, na němž se podílel mnichovský sochař G. Busch a opavská kamenická dílna  

W. Drechslera.

Kostel sv. Trojice v Bohuslavicích

Barokní jednolodní stavba s hranolovitou věží, přiléhající k východní straně kněžiš-

tě. Interiér zdobí jedinečné fresky opavského malíře J. Lasslera z r. 1752, čtyři obra-

zy evangelistů téhož autora a několik dalších obrazů z 18. a 19. století. Sochařská 

výzdoba je dílem F. J. Koschatzkého z doby kolem 1800.

Kostel sv. Stanislava v Bolaticích

Kostel z roku 1703 byl přebudován v novobarokním stylu J. Seyfriedem v letech 

1909-12. Podélná trojlodní stavba s hranolovitou věží v průčelí má nad portálem 

kartuši s erbem velehradského opata s datem výstavby. Interiér má sochařskou 

výzdobu z poslední čtvrtiny 18. století a obrazy jsou dílem jezuitského malíře  

I. Raaba. Barokní epitaf významného cisterciáckého kněze a propagátora cyrilo-

metodějské úcty K. B. Hirschmentzela je připomínkou jeho působení v Bolaticích  

v letech1674-1692.

Kostel sv. Vavřince v Píšti

Současný kostel byl postaven na místě starého dřevěného kostela v r. 1743 a rozší-

řen byl v r. 1903. V historizujícím oltáři z r. 1881 je zasazen milostný obraz P. Ma-

rie, který je replikou milostného obrazu P. Marie Čenstochovské a byl korunován  

v r. 2001 papežskými korunkami. V r. 2002 byl kostel prohlášen za poutní svatyni 

a stal se tak jednou z nejmladších poutních lokalit diecéze.



Děkanát Jeseník
Území děkanátu původně náleželo k vratislavské (arci)diecézi a nachází se na historickém 

území dolnoslezského Nisko-grodkovského knížectví. Oblast je dnes součástí Olomouckého 

kraje a sousedí s Polskem. Děkanát má s ohledem na pohraniční polohu a rovněž pová-

lečný odsun většiny zdejšího německého obyvatelstva a další vývoj četná pastorační specifika. Obec Bílá Voda 

byla od 50. do konce 80. let 20. století nuceným domovem stovek sester z nejrůznějších řádů, které zde inter-

noval komunistický režim. K svědkům bohaté katolické minulosti regionu náleží zámek Jánský Vrch v Javorníku, 

někdejší letní sídlo vratislavských (arci)biskupů či bývalý kněžský seminář ve Vidnavě. Kulturním bohatstvím 

regionu je řada starobylých kostelů a rovněž několik poutních míst, mezi nimiž dominuje obnovené poutní 

místo Panny Marie Pomocné (Mariahilf) u Zlatých Hor. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku 

Kostel byl postaven v letech 1882¬–1883 přičiněním jesenického faráře Josefa Pei-

kera na místě původního kostela neznámého stáří. Jedná se o trojlodní novorene-

sanční stavbu s odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem. Novogotický hlavní 

oltář zhotovili bratři Rafael a Rajmund Kutzerové. Do novostavby byla přenesena 

část zařízení původního kostela, například dvojice barokních bočních oltářů se so-

chařskou výzdobou Kristiána Kellera a obrazy Eliáše Františka Herberta. Dochova-

la se rovněž monumentální monstrance z roku 1610. 

Kostel sv. Tomáše v Dolním Domašově (obec Bělá pod Pradědem)

Kostel byl postaven v letech 1726–1730 nákladem vratislavského kanovníka Karla 

Maxmiliána z Fragsteinu podle projektu jezuity Kryštofa Tausche. Jedná se o hod-

notnou jednolodní barokní stavbu s kompaktním mobiliářem z doby vzniku kostela 

(sochařské a řezbářské práce Kristiána Kellera st.). Zařízení kostela, některé litur-

gické předměty a zvon jsou opatřeny Fragsteinovými erby.

Kostel Jména Panny Marie v Rejvíze    Tip na pěkný výlet  

Kostel v náhorní osadě Rejvíz, proslulé především blízkými rašeliništi, byl posta-

ven v letech 1808–1809 přičiněním jesenického arcikněze a faráře Jana Rothera. 

Zatímco vnější podoba kostela je klasicistně jednoduchá, interiér překvapí kvalit-

ním mobiliářem z 19. století, působivou výmalbou z roku 1923 i restaurovanými 

varhanami. Hlavní oltář je dílem slavného sochaře Bernarda Kutzera z blízkého 

Horního Údolí, kazatelnu zhotovil jeho syn Rajmund.  



Poutní kaple Panny Marie La Salettské v Travné  Tip na pěkný výlet  

V roce 1851 zde nechal revírník František Eichinger postavit dřevěnou kapličku  

na paměť zázračného uzdravení manželky Veroniky. V kapli byl umístěn obraz 

znázorňující zjevení Panny Marie ve francouzské La Salettě. Poutníků do Travné 

přibývalo, proto byla v letech postavena zděná kaple posvěcená 13. září 1858. 

Okolí kaple do konce 19. století doplnila zastavení křížové cesty a grotta se sochou 

Panny Marie Lurdské. 

Kostel Navštívení Panny Marie a bývalá piaristická kolej v Bílé Vodě 

Farní a poutní kostel byl postavěn na místě staršího objektu v letech 1755–1767 

přímo na státní hranici tehdejšího Rakouska s Pruskem (dnes Polsko). Autorství 

plánu je spojováno s Felixem Antonínem Hammerschmiedem. Závěr presbytáře 

pokrývá iluzivní retabulum hlavního oltáře – malba Františka Bartsche z roku 

1776. Nad svatostánekem je umístěna uctívaná pozdně gotická dřevořezba mado-

ny s dítětem z počátku 16. století. Přilehlý areál bývalé piaristické koleje a semináře 

byl postaven v letech 1724–1733 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally. 

Kostel Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách          Hlavní poutní místo  

Tradice poutí zde trvá již od první pol. 18. století. Uctívaný mariánský obraz ko-

píruje proslulý obraz pasovské madony od Lucase Cranacha st. V době normali-

zace byl v r. 1973 starší kostel   zbořen  a k obnově poutního místa došlo teprve  

po r. 1989. Zásluhou Sdružení pro obnovu poutního místa P. Marie Pomocné  

ve Zlatých Horách byl podle projektu Mgr. Ing. Tomáše Černouška a Ing. Františka 

Zajíčka postaven nový kostel, jenž byl vysvěcen 23. 9.1995. O rok později byl u něj 

otevřen poutní dům. Lokalita se stala centrem duchovního života a je hojně navště-

vována věřícími z České republiky, Polska i Německa.

Hřbitovní kostel sv. Kříže, Heleny a Barbory v Javorníku ve Slezsku 

Kostel je nejlépe dochovanou středověkou sakrální stavbou a jednou z nejcen-

nějších památek na Jesenicku. Jeho vznik je kladen do 60. let 13. století. Jedná  

se o jednoduchou masivní stavbu s mírně zaklenutým presbytářem a plochostro-

pou lodí. Hlavice dvou kamenných příporových konzol v presbytáři nesou atributy 

evangelistů Marka a Matouše. Charakteristickým prvkem je gotický portál z 60. let 

13. století v jižní zdi lodi. 



Děkanát Karviná
Nachází se na historickém území hornoslezského Těšínského knížectví (Těšínska), 

které původně náleželo k vratislavské (arci)diecézi. Území prošlo v 19. a 20. století 

bouřlivým průmyslovým rozvojem, v jehož důsledku došlo k velké migraci obyva-

telstva, ale i k nevratné devastaci kulturní krajiny. I přes silně industrializovaný ráz 

krajiny zde nalezneme řadu cenných sakrálních staveb, včetně dvou barokních dřevěných kostelů. Nejvýznam-

nějším poutním místem děkanátu je Orlová. V posledních dvou desetiletích je však obnovována úcta k mi-

lostným mariánským obrazům v Karviné-Fryštátě a Starém Bohumíně. Žijí zde příslušníci polské národnostní 

menšiny a v některých farnostech jsou bohoslužby slouženy v českém i polském jazyce. 

Kostel Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě  Celodenně otevřený kostel  

Jde o původní hlavní kostel samostatného města Fryštátu, až do 18. stol. zasvěcený 

Nanebevzetí Panny Marie. Hodnotnou gotickou stavbu několikrát poškodil požár, 

nejvážněji v letech 1511 a 1791. Mohutná věž byla vybudována v první polovině 16. 

století, v roce 1611 byla ke kostelu přistavěna tzv. moravská kaple (dnes sv. Jana 

Nepomuckého). Pozornost přitahuje milostný obraz Panny Marie Fryštátské z roku 

1694. Na dvou stěnách gotické boční kaple sv. Mikuláše byly nedávno objeveny  

a restaurovány unikátní nástěnné malby z poloviny 15. století. Malby představují 

výjevy ze života sv. Barbory a sv. Kateřiny Alexandrijské. V kapli je umístěn rovněž 

renesanční náhrobník Václava Cigána ze Slupska z poslední čtvrtiny 16. století. 

Kostel Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích 

Dřevěný kostel byl postaven v roce 1739 na místě staršího dřevěného kostela sv. 

Mikuláše, jenž byl v roce 1654 odňat luteránům. Z jeho architektury zaujme masív-

ní štenýřová věž. V interiéru si zasluhuje pozornost vedle hodnotného barokního  

a klasicistního mobiliáře především obnovená bohatá barokní výmalba. Je filiál-

ním kostelem farnosti Petrovice u Karviné. 

Kostel sv. Anny v Rychvaldě 

Tento kostel patří k nejstarším zděným kostelům na Těšínsku. Byl postaven jako 

luterský  v gotizujícím stylu v roce 1596 Bernardem Barským z Baště, držitelem 

rychvaldského panství. Jeho osobu připomíná několik kamenných heraldických pa-

mátek v interiéru. V první polovině 17. století kostel převzali katolíci. Z novogotic-

kého mobiliáře zůstal zachován hlavní oltář z roku 1895. 



Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech  Možnost rezervace prohlídky  

Kostel byl postaven hrabětem Františkem Vilémem Laryšem ze Lhoty v letech 1736–

1737 na místě staršího polodřevěného kostela sv. Martina. Se zahájením těžby čer-

ného uhlí ve druhé polovině 19. století bylo přímo pod kostelem vytěženo 27 slojí 

černého uhlí, což způsobilo pokles objektu o 34 metrů a vychýlení o 6,8 metrů od pů-

vodní osy. Zachráněný barokní kostel, jenž se pyšní přídomkem „česká Pisa“ je jedním  

z posledních reliktů původní Karviné, která zcela zanikla v důsledku důlních škod. 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně 

Kostel byl postaven jezuity v levobřežní části Těšína mezi lety 1893–1894 jako troj-

lodní novogotický objekt podle projektu vídeňského architekta Ludwiga Zatzky.  

V meziválečném období se stal farním kostelem nově vzniklého města Český Těšín. 

V letech 1947–1977 při kostele sídlila apoštolská administratura pro českosloven-

skou část vratislavské arcidiecéze. V kostele jsou uloženy ostatky těšínského rodáka 

a jezuity sv. Melichara Grodeckého (1584–1619).

Kostel Narození Panny Marie v Orlové

Orlová se svým farním chrámem Narození Panny Marie představuje nejen nejstarší 

poutní místo na Těšínsku, nýbrž se řadí mezi lokality spjaté s počátky křesťanství 

v této části Slezska vůbec. Správa místa náležela od středověku až do poloviny 20. 

století (s výjimkou období reformace) po staletí benediktinům. V letech 1903–1906 

byla realizována velkorysá přestavba kostela. Z původního gotického chrámu  

z poloviny 15. století se dochoval presbytář s uctívaným gotickým deskovým oltá-

řem, jenž je údajným darem sv. Hedviky. 

Kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně

Počátky historie kostela zůstávají poněkud zahaleny tajemstvím. První dřevěná 

kaple zde stála nejspíš již na přelomu 12. a 13. století a mezi lety 1320 – 1400 byla 

nahrazena gotickým zděným kostelem. Dne 7. října 2004 biskup František Václav 

Lobkowicz korunoval milostný obraz Panny Marie Růžencové – Starobohumínské 

korunkami, které o pár měsíců dříve požehnal papež Jan Pavel II. Starému Bohu-

mínu tak byl navrácen statut lidového poutního místa. 



Děkanát Krnov
Geografická odlišnost různých částí  Krnovska, daná jednak vysokými vrchy Jeseníků, jed-

nak nízkou krajinou úrodného Osoblažska, utvářela také odlišné životní podmínky oby-

vatel. Oblast se může pyšnit řadou vynikajících sakrálních památek, jakými jsou unikátní 

gotické fresky ve špitálním kostele v Krnově a farním kostele v Krnově- Kostelci, i řadou vynikajících barokních 

kostelů. Oblast byla po odsunu německého obyvatelstva jen řídce osídlena, církevní objekty chátraly a někte-

ré byly likvidovány. Krnovsko se tak stalo územím s nejmenším počtem praktikujícím katolíků v celé diecézi.  

V posledních letech dochází k výraznému oživení duchovního života zásluhou obětavých duchovních i dobro-

volníků z řad věřících a na obnově a propagaci sakrálních památek se podílejí také obce, různé spolky, rodáci 

a občanská sdružení. Záslužná je také aktivita poutních lokalit, především na Cvilíně, ale také v Rusíně a Sos-

nové, a to i za přispění věřících z Polska a Německa.

Kostel sv. Martina v Krnově      Zpřístupnění kostelní věže

Výraznou dominantou krnovského městského jádra je farní kostel sv. Martina, což 

je původně gotická trojlodní stavba se dvěma věžemi v průčelí, která byla upravo-

vána v 16. a 18. století. Autorem bohaté sochařské výzdoby je J. Schubert a na ma-

lířské výzdobě se podíleli J. F. Greipel, J. A. Dallinger, J. Pilz a D. Wäse. V interiéru se 

nachází také několik cenných náhrobků z 16. a 17. století. Nedávné archeologické 

výzkumy prokázaly souvislost kostela se založením města Krnova.

Minoritský kostel Narození Panny Marie v Krnově

Původně gotický minoritský kostel byl přebudován v 18. století. K trojlodní stavbě  

s polygonálním závěrem a dvojvěžím v průčelí, přiléhá barokní trojkřídlová dvou-

patrová stavba konventu. Interiér zdobí nově restaurované vynikající fresky J. Ster-

na z roku 1766 a F. A. Sebastiniho z let 1781-82 a kvalitní barokní vybavení.

Farní kostel sv. Trojice v Zátoru

Kostel byl vybudován na návrší nad obcí v letech 1753-55. Jednolodní stavba  

s příčnou lodí je opatřena v západním průčelí věží, v níž jsou umístěny zvony z let 

1597 a 1651. Na bohatém interiérovém vybavení z 18. a 19. století se podílela řada 

významných autorů. Vedle sochařské rodiny Kutzerů to byli malíři J. F. Greipel,  

J. Traunfeller, J. Lux,  F. A. Thomas, A. Sperlich a A. Adam. 



Kostel Panny Marie Sedmibolestné v Krnově - Cvilíně    Hlavní poutní místo  

Poutní kostel byl vybudován z podnětu krnovských minoritů podle projektu krnov-

ských stavitelů A. Ganse a G. F. Ganse v letech 1722 – 1728. Podélná jednolodní 

stavba se dvěma věžemi v průčelí byla vyzdobena díly řady vynikajících morav-

ských i slezských umělců. Dvě varianty milostného obrazu Panny Marie Sedmibo-

lestné namaloval v letech 1683 a 1690 krnovský malíř H. Täuber. 

Kostel sv. Benedikta v Krnově - Kostelci         Možnost rezervace prohlídky  

Současný kostel v sobě zahrnuje původní jednolodní románský kostel s čtvercovým 

presbytářem a apsidou na východní straně, ve kterém se nacházejí odkryté nástěn-

né středověké malby. Původní kostel vznikl zřejmě již kolem poloviny 13. století. 

Po přestavbě kostela po roce 1760 se dřívější presbytář s dochovanými malbami 

používá jako sakristie kostela. Dnes je možné shlédnout restaurované středověké 

malby jako komentovanou prohlídku. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Liptani

Dominantní cihlový kostel byl vybudován v novogotickém stylu v letech 1865 – 1870 

podle projektu arch. Gustava Meretty. Jednolodní podélná stavba na půdoryse kří-

že má v severním průčelí zvonici, v níž jsou umístěny zvony ze staršího kostela. 

Jednotné novogotické vybavení doplňují obrazy F. Lichta, F. Layera a G. Madjery.

Kostel sv. Martina v Široké Nivě

Mimořádně kvalitní barokní kostel byl vybudován z podnětu knížete Antona Floria-

na Lichtenštejna v letech 1716 – 1721. Monumentální jednolodní kostel s hranolo-

vitou štíhlou věží v průčelí má také bohatou interiérovou výzdobu, na níž se podílel 

sochař Jan Schubert a malíři J. Greipel a F. A. Sebastini.

Kostel sv. Michaela v Hrozové (obec Rusín)    Možnost rezervace prohlídky  

Jádro kostela tvoří raně gotická stavba z druhé poloviny 13. století. V 15. století 

byla přistavěna sakristie a další úpravy kostela proběhly v 18. i 19. století. Velmi 

pozoruhodná je vnitřní nástěnná výmalba presbytáře kostela, která byla objevena 

teprve nedávno a v letech 2014–15 byla restaurována. Na čelní stráně presbytáře 

se dochovaly mimořádně rozměrné malby zobrazující sv. Michaela a sv. Václava. 



Děkanát Místek 
Nachází se na severovýchodní Moravě a historicky náležel k olomoucké arcidiecézi. V 90. 

letech 20. století se jeho součástí staly i slezské farnosti Borová a Staré Hamry. Velká část 

území děkanátu náležela po staletí k hukvaldskému panství olomouckých (arci)biskupů  

a tato skutečnost zde zanechala silné kulturně-historické stopy. K oblíbeným sídlům olomouckých arcibiskupů 

náležel kromě Hukvald rovněž dřevěný lovecký zámeček z roku 1906 v Bílé. K nejstarším sakrálním stavbám 

řadíme kostely Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích či sv. Jakuba Většího v Místku. Významnými repre-

zentanty barokního slohu jakou například kostely v Brušperku, Palkovicích, Paskově, Rychalticích či Staříči. 

Nalezneme zde také několik dřevěných sakrálních staveb.  

Kostel sv. Jana a Pavla v Místku 

Kostel byl postaven v letech 1763–1767 přičiněním místeckého faráře Františka  

Josefa Čejky. Od roku 1775 je obklopen areálem se 14 zastaveními křížové cesty 

(dochováno částečně). Na bohaté výzdobě interiéru se podílela celá řada význam-

ných umělců, jmenujme malíře Ignáce Günthera (křížová cesta), Felixe Ivo Lei-

cherta (obrazy na bočních oltářích) a Jana Nepomuka Steinera (obraz na hlavním  

oltáři) či sochaře Václava Böhma a Jana Michaela Scherhaufa. V boční kapli jsou 

od roku 1771 vystaveny ostatky sv. Inocence, patrona města Místku. 

Kostel sv. Bedřicha v Bílé 

Kostel sv. Bedřicha (Fridricha) představuje specifickou dřevěnou architekturu. Byl 

postaven v letech 1872–1875 v beskydském letovisku olomouckých arcibiskupů 

nákladem olomouckého arcibiskupa Fridricha Egona z Fürstenberku podle návr-

hu Antonína Kybasta. Stavba zaujme především nezvyklou a náročnou konstrukcí 

inspirovanou skandinávskými středověkými stožárovými kostely (stavkirken) a jako 

takový představuje v rámci střední Evropy unikátní objekt. 

Kostelík Panny Marie na Gruni    Tip na pěkný výlet  

Roku 1773 zdejší pasekář Šimon Tomeček nechal při formanské cestě ze Slezska  

na Slovensko na kamenném podstavci vztyčit sochu Panny Marie. Postupně  

se zde začali k modlitbám scházet lidé z Gruně, Řečic a Turzovky. Původní malou 

dřevěnou kapli nahradil současný dřevěný kostelík, postavený v letech 1887-1890. 

Kostelík je postaven v tzv. severském slohu a nelze jej minout při procházce s nád-

hernými výhledy mezi Gruněm a Visalajemi, 



Kostel Všech svatých v Místku 

Tento kostel založili manželé Rozálie a Rudolf Vidomusoci, zbožní místečtí měšťa-

né, jako poděkování Bohu za ochranu před morem, jenž soužil Místek na přelomu 

let 1715–1716. Nynější presbytář byl postaven již v roce 1716, v letech 1729–1730 

byla přistavěna chrámová loď. V kostele se dochoval hodnotný a působivý barokní 

mobiliář. Autorem obrazu hlavního oltáře je malíř císařského dvora ve Vídni Jan 

Nepomuk Steiner. 

Kostel sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

Kostel představuje pozoruhodnou zděnou gotizující jednolodní stavbu s renesanč-

ní věží. Byl postaven v letech 1587–1589 Ctiborem Syrakovským z Pěrkova, drži-

telem Staré Vsi a Paskova. Posvěcen byl 28. dubna 1591 olomouckým biskupem 

Stanislavem Pavlovským z Pavlovic. V interiéru si vedle mobiliáře z druhé poloviny 

18. a první poloviny 19. století zasluhuje pozornost především soubor renesanč-

ních sepulkrálních památek Syrakovských z Pěrkova.

Kostel Všech svatých v Metylovicích 

Kostel byl postaven ve druhé polovině 16. století zřejmě na místě staršího objektu 

nejasného stáří. Charakteristická mohutná věž byla postavena zednickým mistrem 

Jakubem Trautmanem z Kelče v roce 1670 s podporou olomouckého biskupa Karla 

z Lichtenštejna-Kastelkornu. V krajině malebně působící kostel je gotizující stavbou 

s pozdějšími barokními adaptacemi (přístavba kaple sv. Barbory). Hlavní oltář zdo-

bí barokní sochy Václava Böhma. 

Farní kostel sv. Maxmiliána v Hukvaldech    Tip na pěkný výlet  

Kostel byl postaven v roce 1759. Nynější věž získal v roce 1860. Vzhledem k dlou-

hodobé funkci, Hukvald jako letoviska olomouckých arcibiskupů, se kostel těšil 

jejich trvalé přízni a do roku 1910 plnil funkci zámecké kaple. Mobiliář pochází  

z 18. a 19. století, obraz sv. Maxmiliána je dílem Leopolda Kupelwiesera. Na místní 

varhany hrával nejslavnější hukvaldský rodák Leoš Janáček, který stavbu zvěčnil 

úpravou lidové písně „Ty ukvalsky kosteličku“. 



Děkanát Nový Jičín 
Od konce středověku byla krajina dnešního novojičínského děkanátu prostorem, kde se se-

tkávaly farnosti převážně německého Kravařska s farními obcemi na prvních úpatích mo-

ravskoslezských Beskyd. Průsečíkem tohoto geografického a kulturního stýkání bylo město 

Nový Jičín. Pobělohorské působení jezuitských misií výrazně ovlivnilo i zdejší pastorační péči. Čilý poutnický 

ruch zavládl zejména na kopci Kotouč u Štramberka, který díky jeho zdánlivé podobnosti s biblickou krajinou, 

přejmenovali olomoučtí jezuité na Olivetskou horu. Religiozitu děkanátu významně ovlivňovalo i biskupské 

město Příbor, centrum kultu sv. Valentina, místo častých poutí a sídlo piaristické koleje.    

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně

Farní a děkanský chrám je barokní trojlodní stavbou vybudovanou v letech 1729–

1734 na místě starší středověké stavby, zmiňované již roku 1366. Z předchozí 

stavby se dochovala věž, situovaná v západním průčelí kostela, datovaná 1587  

v záklenku jižního oblouku. Interiér kostela zdobí hlavní oltář z doby před rokem 

1739. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie namaloval František Ignác Herbert, 

sochy sv. Petra a Pavla jsou dílem Ondřeje Zahnera a postavy sv. Cyrila a Metoděje 

vytvořil Jan Kammereit. Výraznou součástí mobiliáře jsou rovněž bohatě plasticky 

zdobené bočnice kostelních lavic z 2. čtvrtiny 18. století.

Kaple Panny Marie bolestné (tzv. španělská) v Novém Jičíně

Kaple byla vybudována v letech 1724–1727 na místě pohřbu španělských přísluš-

níků císařského vojska, kteří zde byli pobiti během přepadení města krnovským 

knížetem Janem Jiřím v roce 1621. V barokním období se stala kaple cílem četných 

poutí a v letech 1744–1763 byla přistavěna kvadratura ambitů s válcovými nárož-

ními kaplemi. Liturgický mobiliář tvoří především obrazový soubor křížové cesty 

od Antona Bergera (1855) a obrazy čtyř evangelistů od oderského malíře Aloise 

Heinze.

Kostel sv. Václava ve Starém Jičíně

Farnímu kostelu dominuje mohutná renesanční věž zakončená slepou arkaturou 

v půdním polopatře a charakteristickou atikovou korunou. Původně středověký 

kostel nechal v 2. polovině 16. století zvětšit tehdejší majitel starojického panství 

Karel z Žerotína a stavba byla spojením pozdně gotického a renesančního slohu.  

K rozsáhlým stavebním úpravám presbytáře a interiéru přistoupil v prvních deseti-

letích 18. století majitel Antonín z Dannhausenu.  



Kostel Narození Panny Marie v Příboře

Pozdně gotický trojlodní kostel s mohutnou kamennou zdí na náhorní plošině 

nad městem odkazuje nejen k jeho liturgické, ale rovněž obranné a strategické 

roli. Stavbě vévodí mohutná hranolová věž, jejíž nároží jsou zpevněna kamenným 

armováním a zdivo je prolomeno klíčovými střílnami. Architektonická členitost 

stavby je podpořena renesanční kaplí sv. Urbana nebo přístavbou Getsemanské 

zahrady. V interiéru se dochovaly kamenné erby olomouckého biskupa Stanislava 

II. Pavlovského a soubor rokokového mobiliáře. 

Kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích              Možnost rezervace prohlídky  

Dřevěný kostel pochází patrně z počátku 16. století. Na přelomu 17. a 18. století 

byla přistavěna empora. Jedná se o jednolodní plochostropou roubenou stavbu, 

která je významným dokladem pozdně gotického lidového stavitelství v této části 

regionu. K baroknímu mobiliáři náleží hlavní edikulový oltář z doby kolem roku 

1700 a jednoduchá ambona z 80. let 17. století. Součástí interiéru je i kamenná 

křtitelnice z 1. pol. 17. století a kopie hodslavické Madony z 20. let 15. století.  

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku - Tamovicích 

Kostel stojí na vyvýšeném břehu říčky Sedlnice při cestě ze Štramberka do Rybí. 

Samotný kostel je vrcholně gotickou stavbou z přelomu 14. až 15. století s pravo-

úhlým kněžištěm a obdélnou lodí. Zkoumáním vzorků dřeva z různých míst kostela 

se zjistilo, že krov nad kněžištěm a částí lodi vznikal v letech 1440 až 1441 a před-

stavuje nejstarší stojící krovovou konstrukci v Moravskoslezském kraji. Věž nad 

lodí byla zbudována v roce 1557 a dřevěná trojramenná kruchta s vyřezávanou 

balustrádou je datována do let 1609 až 1610.      Možnost rezervace prohlídky  

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti   Tip na pěkný výlet  

Původně kamenná kaple postavená v roce 1898 v románsko-byzantském slohu 

prošla v letech 1924–1926 zásadní rekonstrukcí a byla obložena impregnovaným 

šindelem. K významným součástem interiéru patří vitrážová okna s výjevy ze života 

sv. Cyrila a Metoděje. Pro interiér kostela pracoval rovněž malíř Adolf Liebscher, 

který se podílel na výzdobě Národního divadla. Triptych Valašská madona před-

stavuje biblické scény zasazené do okolní valašské krajiny. Na svátek slovanských 

věrozvěstů 5. července začíná na Radhošti poutní sezóna.



Děkanát Opava
Město Opava, jehož počátky sahají až do 2. desetiletí 13. století, se stalo díky své výhodné 

poloze na obchodní cestě v podhůří Nízkého Jeseníku významným hospodářským, kultur-

ním, ale také správním centrem kraje. Byl zde činný značný počet církevních řádů, za je-

jichž působením zde vzniklo mnoho vynikajících sakrálních památek. K nejvýznamnějším patří kostel Nanebe-

vzetí P. Marie, který byl postaven na místě staršího kostela ve 14. století a prošel v následujících stoletích řadou 

stavebních úprav. Tato národní kulturní památka s velmi cenným interiérovým vybavením se stala po zřízení 

diecéze konkatedrálou, v níž uděluje biskup jáhenské svěcení. 

Minoritský kostel sv. Ducha v Opavě

Původně gotický kostel byl přebudován v průběhu 17. – 20. století. Jednolodní stav-

ba s postranní věží získala ve 40. letech 18. stol. bohatou fasádu, v  jejímž středu  

je předsíň, rozšiřující se po stranách v křídla s četnými nikami s kvalitní sochařskou 

výzdobou, která se rozvíjí po celé ploše průčelí. Bohatě vybavený interiér zahrnuje 

cenná umělecká díla od 17. do 20. století. Kostel byl v minulosti významným po-

hřebištěm opavských knížat a šlechtických rodů a klášter byl místem, kde zasedaly 

sněmy a soudy knížectví opavského. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou

Kostel byl postaven po r. 1747 podle projektu M. Thalherra, a to z podnětu kardi-

nála F. J. Troyera, jehož erb zdobí fasádu kostela a portrét s dedikačním obrazem 

jeho interiér. Jednolodní stavba má ve východním průčelí dvě věže a bohaté interié-

rové vybavení, z něhož je třeba připomenout především sochu P. Marie z 15. století, 

barokní obrazy J. Pilze, I. Günthera, F. Lichta a soubor cechovních postavníků.

Kostel sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí

Kostel byl postaven na konci 16. století a upravován v 18. a 19. století. Trojlodní 

stavba s představěnou předsíní má kvalitní vybavení, na němž se podíleli sochaři 

J. Nitsche a F. J. Koschatzský a malíři a A. Berger a A. Blasch, který namaloval pro 

hlavní oltář kopii milostného obrazu P. Marie Opavské. Z františkánského kostela 

v Opavě sem byly přemístěny barokní obrazy J. L. Krackera a J. Sadlera a hodnotný 

obraz Klanění sv. Tří králů italské provenience věnovali kostelu patrně majitelé 

panství. V předsíni je zazděn cenný renesanční epitaf zakladatele kostela Kašpara 

Pruskovského.



Kostel sv. Hedviky v Opavě                Možnost rezervace prohlídky  

Pohnutými dějinami dvacátého století dotčený kostel je jedním z posledních děl 

architekta a profesora vídeňské akademie výtvarných umění Leopolda Bauera. Při 

plánování výstavby již v roce 1916 bylo zamýšleno, že kostel se stane také památní-

kem obětem probíhající první světové války. Po provedení architektonické soutěže 

byla v roce 1933 zahájena výstavba kostela, avšak započetí druhé světové války 

znemožnilo dokončení stavby. Za války sloužil kostel jako skladiště a pozorovatel-

na Luftwaffe. Při bojích v roce 1945 byl sestřelen kříž na věži. Po válce kostel znovu 

sloužil jako skladiště a teprve v roce 1993 byl kostel dokončen, obnoven kříž na věži 

a po více než šedesáti letech od položení základního kamene vysvěcen.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

Neogotický kostel podle plánu architekta Václava Mattusche z Vejprt se ve Vítko-

vě začal stavět v roce 1909, a vysvěcen byl hned po skončení první světové války  

v roce 1918. Kostel má netypickou vysoce žebrovanou klenbou, která je zhotovena 

z jutového materiálu máčeného v sádře a je zavěšena na ocelové výztuži.  Na konci 

druhé světové války byl kostel poškozen dělostřeleckou palbou a také sovětskými 

vojáky, kteří zde měli ustájeny koně. Chrám však byl po válce opraven a znovu 

vysvěcen.

Farní kostel sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích

Velmi malebný rokokový kostel nechal postavit v roce 1772 hrabě Ignác Dominik 

Chorinský podle projektu J. Panka. Na bohatě zdobeném průčelí se dvěma věžemi 

a aliančním erbem Chorinských jsou v nikách umístěny sochy sv. Pavla a Jana 

Evangelisty, které jsou dílem opavského sochaře J. Nitscheho. Kvalitní sochařská 

výzdoba byla pořízena kolem roku 1777 a obrazy jsou dílem jezuitského malíře  

I. Raaba a J. Korompaye.

Kostel sv. Antonína Paduánského v Melči

Kostel byl postaven v letech 1889-90 podle projektu A. Bartela za účasti J. M. Ol-

bricha v eklektickém, převážně novogotickém stylu. Také interiérové vybavení  

je realizováno v tomto duchu a doplňují jej cenné barokní obrazy J. L.Krackera  

a I. Raaba, které sem byly přemístěny z františkánského kostela v Opavě.



Děkanát Ostrava
Biskupské město Moravská Ostrava bylo sídlem děkanství již od poloviny 16. století a k zá-

sadním církevně-správním změnám v této oblasti došlo až v druhé polovině 18. století, kdy 

byla moravsko-ostravská farnost podřízena děkanátu v Místku. Výrazným centrem kultu 

pozdně renesanční a barokní Ostravy byl farní a děkanský kostel sv. Václava, při němž až do svého zrušení 

(1784) působilo populární náboženské bratrstvo sv. Škapulíře Panny Marie z hory Karmel. Dnešní podoba os-

travského děkanátu je do velké míry spojena emancipační snahou řady nových farností v okolních městských 

obvodech a stavbou nových svatostánků na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století. 

Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě           Možnost rezervace prohlídky  

Chrám postavený v prvních desetiletích 14. století na základech starší stavby  

z poloviny 13. století. Stavbu presbytáře lze datovat mezi léta 1310–1346. Během 

pozdně gotické přestavby v roce 1539 byl kostel rozšířen na pseudobazilikální 

trojlodí a zaklenut síťovou klenbou.  Významný stavební vývoj zaznamenal kostel  

za olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna – Castelkorna (1664–1695), kdy byla 

postavena na jižní straně trojlodí třílistá barokní kaple zasvěcená Panně Marii  

z hory Karmel. 

Kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu

Nejnovější ostravský kostel byl postaven podle projektu architekta Marka Štěpána 

uprostřed sídlištního komplexu Ostrava-Jih. Projekt vzešel z architektonické sou-

těže a stavba vznikla v letech 2004-2007. Areál chrámu je koncipován jako slupky 

přechodu od vnějšího materiálního světa k vnitřnímu duchovnímu obsahu. Kostel 

je doplněn řadou uměleckých děl současných umělců (Jakub Špaňhel, Otmar Oliva, 

Vladimír Ptaszek, Daniel Balabán, Martina Chloupa).

Kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové

Dřevěný kostel svaté Kateřiny je dominantou ostravského městského obvodu 

Hrabová. Původní renesanční dřevěný kostel zasvěcený sv. Kateřině byl z velké 

části zničen požárem vypuklým 2. dubna 2002. Ihned po požáru začaly přípravy  

na obnovu kostela a do dvou let byla na místě postavena tvarová replika s využitím 

fragmentů původní stavby. Rovněž byly použity původní tesařské postupy – trámy 

do sebe zapadají tak, aby nemusely být použity hřebíky. 



Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě - Přívoze

Monumentální novogotický chrám jehož dvě vysoké štíhlé věže po stranách průčelí 

svírají baldachýn nad vstupním portálem, kterému vévodí mohutná rozeta. Autor 

plánů, ředitel průmyslové školy ve Vídni Camilo Sitte, projektoval nejen kostel, ale 

byl rovněž autorem územního plánu této nově vznikající ostravské čtvrti. V retabu-

lu novogotického oltáře je vložen obraz patronky chrámu od českého malíře Fran-

tiška Ženíška. Část mobiliáře a liturgického vybavení navrhl samotný Camilo Sitte. 

Chrám Panny Marie Královny v Ostravě - Mariánských horách

Novobarokní kostel byl postaven podle plánů ostravského architekta Otakara 

Béma v letech 1905–1908. Interiér je vyzdoben umělci z okruhu Katolické moder-

ny: presbytář freskami a sgrafity Jano Kölera, sochy na hlavním oltáři zhotovili 

podle návrhu Františka Úprky a obraz na hlavní oltáři znázorňující Korunování 

Panny Marie je dílem Joži Úprky. Luděk Marold namaloval obraz na bočním oltáři  

sv. Achanděla Michaela a lustry zhotovili podle návrhu architekta Jana Kotěry.

Kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě

Dnešní kostel ve Slezské Ostravě byl postaven v letech 1780–1783 na místě  

původně pozdně gotického chrámu sv. Jiří. Nová pozdně barokní stavba vzniklá  

na konci 18. století již nese stopy klasicismu. I po přestavbě byla na čestné místo  

na hlavním oltáři přenesena Madona ze Slezské Ostravy, deskový obraz pocháze-

jící pravděpodobně z let 1420–1428. Obraz znázorňující Pannu Marii s Ježíškem  

na levé ruce představuje nejstarší památku slezského malířství krásného slohu, 

která se dochovala na území českých zemí.

Kostel sv. Josefa v Moravské Ostravě (Don Bosco)

Kostel přiléhá k salesiánskému ústavu a konviktu Dona Bosca. Byl postaven  

v letech 1934–1937 jako trojlodní bazilika s plochou střechou. V průčelí kostela 

dominuje 28 metrů vysoká hranolová věž s mohutným latinským křížem. Jedná  

se o první sakrální stavbu tehdejšího Československa, v rámci níž byla využita oce-

lová příhradová konstrukce, vyrobená ve Vítkovických železárnách. Salesiánský 

kostel sv. Josefa představuje unikátní stavbu s ocelovou konstrukcí, která vznikla  

v prostoru mezi tehdejšími koloniemi dolů Hlubina a Šalamoun. 



Katedrála Božského Spasitele v Moravské Ostravě

Katedrála vznikla v letech 1883–1889 jako stavba nového far-

ního chrámu, který měl nahradit prostorově nevyhovující kos-

tel sv. Václava. Na přání olomouckého arcibiskupa a kardinála 

Friedricha Fürstenberga probíhala stavba podle plánů archi-

tekta Gustava Meretty, který jej navrhl jako monumentální staro-

křesťanskou baziliku s novorenesančním průčelím. Po Merettově 

smrti (1888) převzal dokončení stavby významný vídeňský  

architekt Max Ferstel, který měl na starosti rovněž vnitřní  

a vnější sochařskou výzdobu. Byl autorem původního hlavní-

ho oltáře v novorenesančním slohu, který tvořily čtyři masiv-

ní sloupy nesoucí polygonální tambur s hlavami evangelistů.  

Meretova i Ferstlova účast na výstavbě největšího ostravského 

chrámu dokládá cílené napojení zdejší výtvarné kultury na pro-

středí vídeňské metropole. Změny interiéru kostela po druhé 

světové válce provedl pražský architekt J. Čermák. Od roku 1996  

je chrám Božského Spasitele katedrálou ostravsko-opavského 

biskupa. 

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Počátky chrámu se datují do první poloviny 14. století, kdy byla 

stavba zahájena vztyčením dlouhého, pětiboce uzavřeného 

presbytáře. Navazující mohutné síňové trojlodí, průčelí s dvě-

ma věžemi a mohutná hudební kruchta tvořily monumentální 

kostel, který byl současně farním i konventním chrámem řádu 

Německých rytířů. Významnou obnovu prodělal chrám po vel-

kém požáru Opavy v roce 1758, kdy lehl popelem i tehdy nový 

oltář významného slezského sochaře Johanna Georga Lehne-

ra, z jehož díla zůstal v interiéru zachován pouze epitaf knížete 

Karla z Lichtenštejna. Namísto plánované radikální regotizace 

proběhly v letech 1900–1925 pouze drobné úpravy západního 

průčelí. Od roku 1996 je chrám druhým sídlením kostelem ost-

ravsko-opavského biskupa. 

 Celodenně otevřený kostel

 Celodenně otevřený kostel


