
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev 
Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 

Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou arciděkanství, podle 
Hájkovy kroniky původně dřevěný, byl postaven současně s hradem za doby Boleslava II. 
Zbožného koncem 10. stol. a zasvěcen Matce Boží. Mladoboleslavské arciděkanství mělo po 
mnoho století působnost pro celé Pojizeří – od Labe až po Jizerské hory. Na žádost měšťanů 
povolil král Václav IV.  r. 1406 stavbu kamenného chrámu. Kněžiště bylo zaklenuto r. 1470, 
chrámová loď se dočkala zaklenutí až r. 1566 za pánů Krajířů z Krajku. 

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého 
Náměstí Míru, Římskokatolická církev 
Bohoslužby řeckokatolické neděle 8.30 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na dnešním náměstí Míru byl vystavěn v pol. 14. stol. za branami 
města na předměstí. Jeho původní zasvěcení bylo k sv. Janu Křtiteli. Duchovní správu zde 
vykonávali johanité, kteří zde měli i svou komendu, a to až do husitských válek. V letech 1590-
1623 byl kostel luteránský. Roku 1727 byl kostel zbarokizován a přestavěn do nynější podoby. Od 
roku 1812 sloužil jako skladiště k městské potřebě. Díky štědrosti boleslavských katolíků byl kostel 
r. 1816 obnoven a zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. 

 



Kostel sv. Bonaventury a piaristický klášter 
 
Na Karmeli 1457, Vzdělávací centrum Škoda Auto Na Karmeli 

Kostel slouží jako aula vysoké školy a pro pořádání výstav a koncertů  

Kostel je součástí klášterního komplexu. Jeho vznik, přesně nezjištěný, spadá asi do poloviny 14. století. 
Za husitských válek byl zcela zničen. Od 15.století až do počátku 17.století zde působili čeští bratři. Po 
Bílé hoře se celý areál kláštera s kostelem dostal opět do držení minoritů. Kostel byl v letech 1675-1711 
přestavěn v barokním slohu a vybaven dobovým zařízením. Vévodil mu hlavní oltář s obrazem sv. 
Bonaventury od malíře F. Leubnera z roku 1777. Ve druhé polovině 20.století kostel a celý klášter chátral. 
Díky vstřícnému postoji katolické církve a města byla zájemci o využití celého areálu umožněna jeho 
generální rekonstrukce v letech 2006 a 2007. Dnes areál opět slouží studentům - sídlí zde Vzdělávací 
centrum a Vysoká škola Škoda Auto. Samotný kostel slouží jako slavnostní aula, příležitostně též jako 
koncertní místnost. 

 
Jediným zachovalým klášterním komplexem v Mladé Boleslavi je piaristický klášter s kostelem sv. 
Bonaventury. Klášter byl založen na konci 13. století řádem minoritů. V roce 1421 byl pobořen. V roce 1496 
byl zpustlý klášter darován českým bratřím. Ti zde zřídili bratrský sbor, školu a tiskárnu a celý areál  pod 
biblickým názvem Karmel se stal střediskem Jednoty bratrské. V letech 1544-1554 byl klášter opraven a 
opatřen renesanční věží. V r. 1784 přišli do kláštera piaristé, kteří sem přestěhovali své gymnázium i kolej z 
Kosmonos. Dnes zde sídlí Vzdělávací centrum a Vysoká škola Škoda Auto. 

 

 

 



Sbor českých brat ří 
Českobratrské náměstí, město Mladá Boleslav 

Budova Sboru slouží jako výstavní a koncertní sál 

Působení Jednoty bratrské a její sílící vliv vyvolalo potřebu stavby nového bratrského sboru, který byl za 
vydatné pomoci Arnošta z Krajku a četných dárců z řad bratrské šlechty slavnostně otevřen v roce 1554. 
Slavnostního otevření sboru se zúčastnilo 15 000 osob (tedy pětinásobek tehdejšího počtu obyvatel 
města). Renesanční basilika je dílem stavitele Mattea Borgorelliho, který v téže době přestavěl boleslavský 
hrad a vytvořil pro město i novou radnici. Dnes je Sbor v majetku města, které zde pořádá výstavy a 
koncerty. 

 

 
 

 
 
 
 
 



Modlitebna Církve československé husitské (CČSH) 
 
Boženy Němcové 495, CČSH 
Bohoslužby neděle 9.00 

Náboženská obec Církve československé (od roku 1971 československé husitské) vznikla 
16.11.1924. Brzy byl pro potřeby obce zakoupen pozdně gotický městský palác Templ (vybudován 
1488-1493), který v letech   1924-1965 sloužil jako sbor CČS. Vzhledem k havarijnímu stavu 
budovy Templu bylo nutno hledat náhradu. Usilovným jednáním se podařilo získat půjčku na 
zakoupení domu v ulici Boženy Němcové čp. 495, kde byla v přízemí vybudována modlitebna 
a kancelář a v poschodí byt faráře. Nová modlitebna byla slavnostně otevřena při bohoslužbách 
16.5.1967. 

 

 

   

 

 

 



Kostel sv. Havla 
náměstí Míru, program připravila ČCE 

Bohoslužby květen-říjen neděle 10.00 

Kostel byl původně hřbitovní – založení hřbitova je datováno v r. 1539. V polovině 16. století byl 
kostel sklenut a v 18. Století byl přestavěn do barokní podoby. Kostel je jednolodní, goticko-
renesanční s půlkruhově uzavřeným presbytářem, u něhož je přilehlá severní sakristie a západní 
hranolová věž, přistavěná v r. 1735. Presbytář je sklenut původním žebrovým závěrem z poloviny 
16. století. Římskokatolický kostel byl po r. 1989 rekonstruován,  za symbolické nájemné jej 
využívá ČCE.  

 



Modlitebna Jednoty bratrské 
Blahoslavova 187, Jednota bratrská, bohoslužby neděle Dům kultury - divadelní sál 9.30 

První doložená zmínka o působení Jednoty bratrské v Mladé 
Boleslavi je z r. 1496. Obnovení práce ve městě se Jednota 
dočkala v r. 1895 – modlitebna byla tehdy v Templu. Protože 
se sbor rychle rozrůstal, přestala modlitebna v Templu stačit 
svými rozměry a v r. 1899 byl dokončen a otevřen dnešní 
sborový dům. 

 

 

Modlitebna Českobratrské církve evangelické (ČCE) 
 
Budova byla postavena okolo roku 1910, evangelická církev ji zakoupila v r. 1923 k bohoslužebným 
účelům. Od roku 1994 jsou zde pravidelně konány přednášky České křesťanské akademie. 

V této modlitebně ČCE se v Ml. Boleslavi schází rovněž společenství Církve bratrské, která zde připravila 
program Noci kostelů. Naopak, sbor ČCE svůj vlastní program Noci kostelů prezentuje v kostele sv. Havla, 
který má v dlouhodobém pronájmu od Římskokatolické církve. ČCE v období květen-říjen má nedělní 
bohoslužby v 10.00 ve sv. Havlu, v období listopad-duben v 10.00 v modlitebně ČCE 
 
Husova 199, program připravila Církev bratrská 

Církev bratrská má nedělní bohoslužby v období květen-říjen v 9.30, v období listopad-duben v 16.30 

 

 
Ml. Boleslav, Noc kostelů 27.5.2011, historie objektů                                                                                                                                            mm 


