
 
 
Dnešní kostel Nejsvětější Trojice je zbudován ve stylu pozdního empíru, jeho architekt je 
neznámý. Kostel měl dva předchůdce – kapli P. Marie, součást morového špitálu, a kostelík 
Nejsvětější svátosti, zřízený v roce 1715 a  později zřejmě přestavěný  podle projektu  Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera. Současná stavba byla postavena ze sbírky malostranského "Bratrstva 
lásky k bližnímu“, základ této sbírce dal biskup Leopold Thun-Hohenstein, majitel nedaleké 
usedlosti Cibulka. Peníze na stavbu se na podnět Václava Veleby vybíraly i při Májových 
slavnostech. Na vnitřní výzdobu chrámu přispěl též excísař Ferdinand  Dobrotivý.  
 
Základní kámen byl položen 20. června 1831, k vysvěcení došlo 22. října 1837. Kámen na 
stavbu dodal Strahovský klášter (opat Benedikt Jan Pfeiffer, též pohřben na Malostranském 
hřbitově). Zeď je v nejslabší části silná 1,20 m. Hlavní průčelí jednolodní budovy je zakončeno 
trojúhelníkovým štítem, za nímž v ose vystupuje věž s hrotitou střechou. Pod okenní římsou 
jsou umístěna segmentová okna, jimiž procházející světlo odrazem od stropu osvětluje 
kostelní prostor. 
 
Zajímavé je i vnitřní vybavení svatostánku. Hlavní oltář zdobí nedokončené dílo Františka 
Horčičky (1776 – 1856) z roku 1836 zobrazující Poslední soud (mrtví vstávají k soudu za 
hlaholu andělských polnic). Umělec na něm údajně spolupracoval s Václavem Mánesem 
(1793 - 1858). Obraz je považován za personifikaci Národního obrození. Na levém 
prostředním oltáři se nachází obraz sv. Anny s malou Marií a sv. Jáchymem – kopie obrazu P. 
P. Rubense od Filipa Mazance (1637 – 1684). Na pravé straně je umístěn oltář sv. Kříže 
s obrazem od Leonarda Blanckarta z roku 1787 s názvem Vztyčení sv. Kříže též inspirovaný 
dílem vlámského malíře. Obraz Cesta do Emauz je dílem Josefa V. Hellicha (1807 - 1880), 
rovněž pohřbeného na hřbitově u kostela. Některé z těchto obrazů, mešní inventář a varhany, 
na jejichž předchůdce možná hrál samotný W. A. Mozart, pravděpodobně patřily do vybavení 
někdejší kaple. Křtitelnice je kamenná, pravděpodobně zhotovená ze sliveneckého mramoru. 
 
Velkou pohromu pro kostel znamenala průtrž mračen v červenci roku 1955. Budova byla díky 
svému umístění pod hranicí terénu zatopena do výše jednoho metru. Zničeno bylo mj. i 
dřevěné víko křtitelnice. Při instalaci podzemního topení pak byly nalezeny základy starší 
církevní stavby. 
 
Kostel patřil až do roku 1859 smíchovské farnosti, poté je košířským duchovním správcem 
jmenován pozdější smíchovský farář Vincenc Švehla, po něm Mikuláš Kirschbaum, pak 
Eduard Švehla, Vaněček, Urbanides a Alois Kramer. Dnes patří kostel do  košířské farnosti, 
duchovním správcem je Zdeněk Lohelius Klindera, Th.D., O. Praem.  
 
Vedle vstupu do kostela je od roku 2003 umístěna pamětní deska, připomínající slavného 
hornistu Jana Sticha-Punta, pohřbeného na dnes již neznámém místě Malostranského 
hřbitova. 
 

Více informací na www.malostranskyhrbitov.cz. 

 
 



Fotografie z tzv. „Košířské kroniky“, autor Václav Mochan. Fotografie uvedena se souhlasem 
vnuka Ing. Eduarda Mochana. 
 
 
 

 
 
Malostranský hřbitov r.1833, rytinka z modlitebního letáku F. Veleby k 27. Májové slavnosti 
vzkříšení roku 1833. (Michal Sokol, Malostranský hřbitov, 1940). 


