
 
Poutní místa litoměřické diecéze 

Bohosudov – bazilika Panny Marie Sedmibolestné 
 Počátky poutní tradice a vzniku 
Bohosudova, dnes centrální části města Krupka 
u Teplic, sahají až do období husitských válek. 
V místech nynější baziliky byly tehdy husté 
lesy, které se staly úkrytem pro uprchlé 
řeholnice z husity vypáleného kláštera ve Světci 
u Bíliny. Sestry jedna po druhé v těžkých 
podmínkách umíraly a poslední z nich schovala 
jejich jedinou drahocennost, sošku Bolestné 

Panny Marie (hliněná Pieta asi 15 cm vysoká), do vykotlané lípy. Po bitvě u Ústí 
nad Labem pronásledovali vítězní husité saské a lužické rytíře a v prostoru 
dnešního Bohosudova jich údajně na tři sta pobili. Místní lidé se na jejich hrob 
chodívali modlit za pokoj padlých. Někdy po roce 1434 zde byla soška dle 
legendy objevena po zjevení zářícího obrazu Panny Marie dívce, kterou 
ohrožoval had. Nad hrobem křižáků byla následně vystavěna dřevěná kaple a do 
ní byla nalezená soška umístěna. Dřevěná kaple byla roku 1443 nahrazena kaplí 
zděnou, která byla přestavěna na gotický kostel nově vysvěcený roku 1515.  
 V roce 1587 byli do zdejšího katolického kostela povoláni jezuité, aby 
čelili krupským luteránům. Roku 1590 byl prostor kolem kostela obehnán 
vysokou zdí a při ní postaveno sedm kaplí. Roku 1610 se zde konala první pouť. 
Díky pozůstalosti Anny Marie von Bleyleben, která odkázala svůj majetek 
kostelu, zřídili jezuité nadaci, z jejíž výnosů zde založili v roce 1679 
gymnázium. Získané prostředky použili také na výstavbu nového barokního 
kostela Panny Marie Sedmibolestné. Byl vybudován v letech 1701–1706 vy-
nikajícími architekty italského původu Giuliem a Octaviem Broggiovými 
z Litoměřic. Podle vzoru jezuitského kostela Il Gesú v Římě vytvořili vznosnou 
barokní stavbu se dvěma hranolovitými věžemi; ambity se sedmi kaplemi 
symbolizují sedm bolestí Panny Marie. Poutní místo tehdy dostalo nový název – 
Mariaschein (Mariina záře). 
 V roce 1924 vyjednal litoměřický biskup Josef Gross u papeže Pia XI. 
povýšení kostela na baziliku minor. Časté poutě byly však r. 1939 přerušeny 
a bohosudovský areál prošel v dalším období řadou změn a násilných obsazení. 
Byla zde policejní kasárna, vojenský lazaret, v letech 1953–1968 zde byla 
lokalizovaná čs. armáda a po ní až do roku 1990 sovětská posádka. Teprve po 
roce 1989 mohlo být znovu otevřeno Biskupské gymnázium, opět za pomoci 
jezuitů, mezi nimi zvláště P. Josefa Cukra SJ (1917–2014). Posléze byly také 
obnoveny mariánské poutní slavnosti. 
 
Zdroje: cs.wikipedia.org; www.dltm.cz; www.krupka-mesto.cz; 
Koktavá, Petra; Pitrunová, Zdeňka. Poutní místa a duchovní památky, 2013. 
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Úvodní zamyšlení 

„Jednejte moudře ve styku s okolním světem 
 a využijte čas vám svěřený.“ 

          (Koloským 4,5) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V období od 1. do 14. ledna 2015 se v celostátním měřítku opět uskuteční 
dobročinná akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA . Mimo farní sbírku dne 4. ledna 
lze přispět také prostřednictvím darovací SMS ve tvaru DMS KOLEDA na 
číslo 87 777 nebo bankovním převodem na konto: 66008822/0800 u České 
spořitelny, variabilní symbol: 777, konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 
558 (bezhotovostní převod), specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše 
rodné (není podmínkou) nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci). Lze 
také přispět osobně na děkanství v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Od ledna 2015 se již nekonají mše svaté každou středu od 8:00; je možnost 
navštívit mši svatou od 10:00 v Domově pro seniory. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 8. ledna 2015 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V pondělí 19. ledna 2015 od 16:00 můžete v Oblastním muzeu v Lounech 
navštívit přednášku Katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd. 
Přednášejícím bude profesor Ctirad Pospíšil, Th.D. z Univerzity Karlovy. 
Vstupné 20 Kč. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve dnech 18. – 25. ledna 2015 proběhne opět Týden modliteb za jednotu 
křesťanů. Mottem Týdne modliteb 2015 jsou slova Ježíše Krista: „Dej mi 
napít!“ (Jan, 4,7). 

∗∗∗∗∗∗∗



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1.1.2015  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
– První poutní mše svatá v 10:30. 

 

  4.1.2015  2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ  
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
Svěcení vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů. 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
– Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

  6.1.2015  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové) 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
 

  8.1.2015   ČTVRTEK PO ZJEVENÍ PÁN Ě 
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

       – Mše svatá v 16:30. 
 

11.1.2015  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 

      Chrámový sbor zazpívá Missa Pastoralis od J. I. Linka. 
 

18.1.2015  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
– Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

24.1.2015  SOBOTA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  
– Novoroční mše svatá ve 14:00. 

 

25.1.2015  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Obrácení sv. Pavla 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 

Eucharistie, díl I. 
 
271. Co je to eucharistie? 
Je to oběť těla a krve Pána Ježíše, kterou Ježíš ustanovil, aby pro 

všechny časy, dokud nepřijde, zachoval 
v trvání oběť kříže a své církvi tak 
zanechal památku na svou smrt a na své 
zmrtvýchvstání. Je znamením jednoty, 
poutem lásky a velikonoční hostinou, 
v níž je požíván Kristus, duše se 
naplňuje milostí a dává se nám záruka 
věčného života. 

 
272. Kdy Ježíš Kristus ustanovil eucharistii? 
Ustanovil ji na Zelený čtvrtek, „tu noc, kdy byl zrazen“ (1 Kor 11,23), 
když slavil se svými apoštoly poslední večeři. 
 
273. Jak ji ustanovil? 
Ježíš shromáždil své apoštoly ve večeřadle, vzal do svých rukou 
chléb, lámal ho a dával jim ho se slovy: „Vezměte a jezte z toho 
všichni: toto je moje tělo, které se za vás vydává“. Pak vzal do svých 
rukou kalich vína a řekl jim: „Vezměte a pijte z něho všichni: toto je 
kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění 
hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku“. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
In coena Domini 

Z katecheze Benedikta XVI. 19. 3. 2008 
 

Při mši na památku večeře Páně, in coena Domini, konáme památku 
poslední večeře, při níž nám Kristus dal sám sebe jako spásný pokrm 
a jako lék nesmrtelnosti – a tím je tajemství eucharistie, pramen 
a vrchol křesťanského života. V této svátosti Pán všem, kdo v něho 
věří, nabídl a také uskutečnil nejdůvěrnější spojení, jež lze navázat 
mezi naším a jeho životem. 
 
Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve; Benedikt XVI. a Coco, Lucio, 
ed. Myšlenky o eucharistii: výbor z textů papeže Benedikta XVI. Praha: Paulínky, 
2010; www.farnostskutec.cz/svatosti/eucharistie. 


