
 
Poutní místa litoměřické diecéze 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 

 
 Dominantou dolnoročovského 
údolí je komplex klášterního kostela 
a konventu. Klášter založil roku 1373 
Albrecht z Kolovrat pro řád poustevníků 
svatého Augustina. Již před tím vlastnil 
v Področově tvrz a později byl v kostele 
také pohřben. Husitské války klášter sice 
přečkal, i když majetkově upadal 
a chátral. Největší pohromu mu však 

přinesla třicetiletá válka. Roku 1631 byl Dolní Ročov napaden Sasy, klášter 
byl vyloupen a pobořen. Pomoc poskytli opět Kolovratové: roku 1644 mu 
Jindřich Libštejnský odkázal 7000 zlatých, za něž byl konvent v letech 
1647–1648 důkladně opraven.  
 Období let 1715–1718 přineslo první velkou přestavbu, kterou vedl 
významný stavitel českého baroka Giovanni Santini. Roku 1731, 1740, 1743 
a zejména r. 1745 přišly ale veliké průtrže mračen, které poškodily klášter 
natolik, že bylo rozhodnuto o celkové přestavbě. Byla svěřena dalšímu vý-
znamnému baroknímu architektovi Kiliánu Ignáci Dietzenhoferovi a začala 
roku 1746. Vzniklo tak architektonicky vynikající dílo. Po stavitelově smrti 
v roce 1751 vedl dokončovací práce na kostele a přestavbu konventu archi-
tekt Anselmo Lurago. Celková přestavba byla dokončena roku 1765. Nej-
vzácnější v interiéru kostela je gotická opuková socha Panny Marie 
Področovské a rovněž sochy sv. Kateřiny a sv. Barbory. 
 Ještě na počátku 20. století dosahoval průměrný počet poutníků 
téměř 15 000. Roku 1950 v rámci Akce K byl však klášter zásahem tehdejší 
státní moci zrušen, poslední převor Vojtěch Primes byl zatčen a 6 let vězněn. 
Klášter sloužil jako věznice, později jako kasárna. V letech 1961–1995 zde 
sídlila dětská psychiatrická léčebna. Poté byl klášter vrácen řádu 
sv. Augustina a dále fungoval jako sklad humanitární pomoci pražské 
Arcidiecézní charity. V současnosti byla zahájena rekonstrukce kláštera 
na dům pro seniory. Hlavní pouť se každoročně koná vždy nejbližší neděli 
k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.  
 
 
Zdroje: Boháč, Zdeněk. Poutní místa v Čechách. Praha: Debora, 1995; Mareš, Karel. Poutní místo Dolní Ročov, Ročov: Městys Ročov, 
2010; http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Doln%C3%AD_Ro%C4%8Dov; ttp://www.obec-rocov.cz/historie; 
http://usti.idnes.cz/v-klastere-bude-domov-pro-seniory-dl3-/usti-zpravy.aspx?c=A141222_2126317_usti-zpravy_hrk; http://www. 
sakralnipamatky.cz/23-klaster-obutych-augustinianu-vallis-beatae-virginis-s-kostelem-nanebevzeti-panny-marie-dolni-rocov.html.
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Úvodní zamyšlení 
 

„Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ 
 (Jan 6,33) 

 
 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti se konají 
v měsíci květnu 1. 5. 2015, 8. 5. 2015 a každé úterý a čtvrtek po večerní mši 
svaté, která začíná vždy v 17:30.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 
U Pramene Louny. Mši lze volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 7. května 2015 od 18:45 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 10. května 2015 oslavíme Den matek, neboť svátek matek 
se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být 
oceněním jejich odvahy a oběti mateřství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 17. května 2015 se uskuteční při mši svaté v Chrámu sv. Mikuláše 
v Lounech sbírka na podporu křesťanské televize Noe. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Pátek 29. května 2015 – NOC KOSTELŮ 
V naší farnosti budou otevřeny tyto kostely: 
• Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
• Louny, chrám sv. Mikuláše 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1. 5. 2015  SVÁTEK SV. JOSEFA DĚLNÍKA  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
 

  3. 5. 2015 5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
– Mše svatá ve 14:30. 

 

  7. 5. 2015  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  8. 5. 2015 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ 
MŠE SVATÁ ZA MÍR A BLAHO NAŠÍ VLASTI 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 

 

10. 5. 2015  6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ, Den matek 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

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

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

14. 5. 2015  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 

 

17. 5. 2015  7. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 10:30. 
 

24. 5. 2015 SLAVNOST  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

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

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

30. 5. 2015 SOBOTA 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

31. 5. 2015 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

   

Eucharistie, díl V. 
 
281. Jakým způsobem se církev podílí na eucharistické oběti?  
V eucharistii se Kristova oběť stává také obětí údů jeho těla. Život věřících, 
jejich chvála, jejich utrpení, jejich modlitba, jejich práce jsou spojeny 
s Kristovými. Jako oběť je eucharistie také přinášena za všechny věřící, živé 

i zesnulé, na smír za hříchy všech lidí a za 
obdržení duchovních nebo časných dober 
od Boha. Také nebeská církev je spojena 
s Kristovou obětí. 
 
282. Jak je Ježíš přítomen v eucharistii? 
Ježíš Kristus je v eucharistii přítomen jedi-
nečným a nesrovnatelným způsobem. Je v ní 
totiž přítomen opravdu, skutečně a podstatně: 
se svým tělem a krví, se svou duší a se svým 
božstvím. V eucharistii je tedy svátostným 
způsobem, totiž pod eucharistickými způso-
bami chleba a vína, přítomen naprosto celý 
Kristus, Bůh a člověk. 

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
První svaté přijímání papeže Benedikta XVI., Promluva, 15. 10. 2005 

Pamatuji si velmi dobře na své první svaté přijímání. Byla nádherná 
březnová neděle roku 1936, je to tedy již devětašedesát let. Slunce svítilo, 
krásný kostel, hudba, tolik krásných věcí, na něž vzpomínám. Bylo nás asi 
třicet chlapců a dívek z malé vesnice, která měla méně než pět set obyvatel. 
A mezi těmito mými radostnými a krásnými vzpomínkami vyniká ta, když 
jsem pochopil, že Ježíš vstoupil do mého srdce, že navštívil právě mne. 
Že s Ježíšem je se mnou sám Bůh. A že se jedná o dar lásky, který má 
skutečně větší hodnotu než vše ostatní, co život může nabídnout. A proto 
jsem byl skutečně naplněn obrovskou radostí, že Ježíš ke mně přišel. Tehdy 
jsem pochopil, že právě začíná nová etapa mého života. Bylo mi devět let 
a od této chvíle bude důležité zachovat věrnost tomuto setkání, tomuto 
přijímání. Pánu jsem slíbil, nakolik jsem toho byl schopen: „Chtěl bych být 
stále s tebou,“ a prosil jsem ho: „Ale buď především ty se mnou.“ 
 
Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve; Benedikt XVI. a Coco, Lucio, ed. Myšlenky o eucharistii: výbor z textů papeže 
Benedikta XVI. Praha: Paulínky, 2010; http://info.catho.be/wp-content/uploads/2011/06/pape_eucharistie.jpg/ 


