
Mariánské Lázně se staly světovými lázněmi, navštěvovali 
je lidé z celé Evropy a postupně zde vznikaly chrámy jed-
notlivých křesťanských církví. Krásné je, že většinou spolu 
dokázali všichni dobře vycházet a žít vedle sebe ve vzájem-
ném respektu.

Magický kostel Nanebevzetí Panny Marie
Římskokatolický kostel je unikátní v několika ohledech. Svou 
architekturou, která je ojedinělá v celé republice, svými uni-
kátními varhanami, interiérem. Kostel nese titul Nanebevzetí 
Panny Marie. Panna Maria byla, jak všichni víme, matkou Je-
žíše Krista. Podle nauky církve byla Panna Marie vzata s tě-
lem i duší do nebe. Pro církev to symbolizuje předzvěst vzkří-
šení všech věřících a účast na nebeské slávě. Z historického 
hlediska byl tento chrám vždy chápán jako výjimečný a získal 
mnohá privilegia – získání odpustků.

Více o mystice tohoto chrámu na
www.marianskolazensko.info

Evangelický kostel
Tento kostel je zajímavý tím, že nemá vlastní věž. Podle 
tehdy platných císařských a královských zákonů (v polovině 
19. století) to nebylo možné (proto ji nemá ani anglikánský 
kostel). Kostel byl postaven v roce 1857. Stavbu kostela inicio-
val již na začátku 19. století výmarský tajný rada J. W. Goe-
the, nicméně se to podařilo až díky přímluvě pruského 
krále Fridricha Viléma IV. u císaře Františka Josefa I.

Kostel sv. Vladimíra
Místními nazývaný „Ruský kostel“ má za patrona sv. Vladimí-
ra. Ten žil na přelomu 10. a 11. století a byl velkoknížetem 
Kyjevské Rusi. Jeho babička sv. Olga byla křesťankou. Vladi-
mír byl ve svém mládí pohan, vojevůdce a stavěl i pohanské 
svatyně. Nejspíše uctíval vikingská božstva, protože skan-
dinávští válečníci mu pomohli dobýt trůn. Později uvěřil 
v  Ježíše Krista, začal sjednocovat slovanské kmeny a  ná-
sledně ustanovil křesťanství jako jediné náboženství v celé 
Rusi. Stavěl kostely, školy, podporoval péči o  staré a  ne-
mocné a vybízel obyvatele k přijetí křesťanské víry. V 2. po-
lovině 11. století došlo k rozdělení křesťanství na dvě vy-
znání – východní (pravoslavné) a západní (katolické).

Anglikánský kostel
Kostel nese titul Christ Church, což se dá přeložit jako kostel 
Ježíše Krista, anebo Dům věřících v Krista. Ježíš Kristus je ti-
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tulován jako velekněz, který pro nás přináší Bohu tu nejvyšší oběť naší spásy. Křesťanství Ježíše nazývá 
Synem Božím, judaismus tento titul odmítá a islám v Ježíši vidí předchůdce Mohameda.

Kostel byl postaven roku 1879 pro hosty z Anglie a Skandinávie. Nejvýznamnějším hostem byl beze-
sporu anglický král Edward VII.

Zaniklá mariánskolázeňská synagoga
V Mariánských Lázních, stejně jako na mnoha místech zá-
padních Čech, žila židovská komunita. A  je pochopitelné, 
že sem přijížděli i hosté vyznávající judaismus. Aby se měli 
kde modlit, byla v Mariánských Lázních roku 1884 postave-
na synagoga (mezi domem Mars a Optikou). Za Křišťálové 
noci ji nacisté zapálili a  později byla srovnána se zemí. 
Na jejím místě je dnes prázdná proluka mezi domy a při-
pomíná ji pouze malý pomníček v parku na protější straně 
hlavní silnice.

Úšovický kostel sv. Antonína z Padovy
Sv. Antonín byl členem řádu sv. Františka z Assisi. Je patro-
nem cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, manželů a rodin; vzýván je za šťastný porod i proti 
neplodnosti, nebo při hledání ztracených věcí. Chrání i proti pekelným mocnostem a katastrofám.

Jako mladý se sv. Antonín na začátku 13. století rozhodl pro misijní činnost v severní Africe. Pro nemoc 
musel od tohoto úmyslu odstoupit a jeho pouť skončila na Sicílii. Byl velmi skromný a vzdělaný. Stal se 
významným kazatelem a jako kazatel působil nejen v Itálii, ale i v jižní Franci.

Kvíz:
Jaké křesťanské učení učí 
v ruském kostele?
1. protestantské
2. římskokatolické
3. pravoslavné

Ve kterém roce se odehrála 
Křišťálová noc?
1. 1918
2. 1938
3. 1945

V čem je římskokatolický 
kostel unikátní?
1. je v ML nejstarší
2. je osmiboký
3. má vlastní pramen

Odpovědi se dozvíte v plné verzi příběhů a legend na webu www.marianskolazensko.info

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/1fCSu
Kostel Nanebevzetí Panny Marie N 49°58.55882‘, E 12°42.48437‘
Evangelický kostel N 49°58.69575‘, E 12°42.25273‘
Kostel sv. Vladimíra N 49°58.33855‘, E 12°42.09383‘
Anglikánský kostel N 49°58.46558‘, E 12°42.11003‘
Zaniklá synagoga N 49°58.28578‘, E 12°42.16832‘
Kostel sv. Antonína z Padovy N 49°57.14175‘, E 12°43.22488‘

Tipy pro výlet: Všechny kostely jsou dostupné zvenčí. Do většiny z nich se dosta-
nete v čase bohoslužeb nebo při kulturních akcích. Do „ruského“ kostela sv. Vladi-
míra můžete nahlédnout po zaplacení vstupného. Unikátem zde je křišťálový oltář. 
Pěší procházka po kostelech (kromě úšovického) zabere přibližně 2 hodiny. Kostel 
anglikánský a ruský je na poměrně příkrém svahu, takže se připravte na stoupání 
a schody nebo dlouhou okliku.
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