Poutní místa litoměřické diecéze
Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově
Filipov je jediným mariánským poutním místem, které vzniklo v Čechách v 19. st.
Ve čtyři hodiny ráno z 12. ledna na 13. ledna
1866 se ve Filipově v domě čp. 63 tkadleně
Magdaleně Kadeové při modlitbě zjevila
Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Dosud
již deset let nevyléčitelně nemocná Magdalena
(*1835–†1905) byla dalšího dne zcela zdráva
a znovu mohla začít pracovat. Ihned po tomto
zázraku byla ustanovena vyšetřovací komise,
která události pečlivě prověřila a to včetně
výslechů blízkých osob. Důležitým bylo také svědectví obou ošetřujících lékařů,
kteří nenašli přirozenou příčinu uzdravení.
K místu zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení začaly putovat
zástupy lidí a interiér „domku milosti“ čp. 63 se změnil na kapli. Přímo na místě
zázračného zjevení ve Filipově došlo nejprve v letech 1870–1873 k výstavbě
milostné kaple Uzdravení nemocných. Iniciátorem stavby byl tehdejší kaplan
v Jiříkově P. Franz Storch. Vedle kaple byl v letech 1873–1885 postaven
monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie Pomocnice
křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. Plány poutního kostela vypravoval architekt
Franz Hutzler z Vídně, stavbu vedl architekt a stavitel Gustav Sachers z Liberce.
Dokončil ji stavitel Josef Hampel z Rumburku.
Díky opakujícím se zprávám o uzdravení nemocných na přímluvu
Matky Boží byl Filipov počátkem 20. st. nazýván Lurdy severních Čech a ve
30. letech přicházelo do poutního kostela na 100 000 poutníků ročně. V roce
1926 byl poutní kostel prohlášen papežem Piem XI. za basiliku minor.
O poutní chrám pečovala až do roku 1950 kongregace redemptoristů
z přilehlého kláštera, který byl však při tzv. Akci K násilím zrušen. Klášterní
budova se v 50. letech využívala pro potřeby internovaných řádových sester,
v 60. letech 20. století ji spravovali vojáci. Od roku 1971 ji využívá domov
důchodců. V roce 2014 byla budova bývalého kláštera vrácena zpět do majetku
kongregace redemptoristů a nadále se využívá pro sociální účely. Hlavní poutní
mše svatá se koná ve Filipově každoročně ve výroční den zjevení Panny Marie
13. ledna ve čtyři hodiny ráno.
Zdroje: http://rumburk.farnost.cz/; Mariánská poutní místa: diecéze litoměřické v mariánském roce 1987-8. K tisku
připravil Jos. Dobiáš. Ústí nad Labem, 1988.
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Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
ČERVEN je zasvěcen Boží Lásce, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zveme
farníky každý pátek po mši svaté na pobožnost k Božskému Srdci Páně.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 4. června 2015 od 18:45 proběhne setkání nové farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 6. června 2015 od 9:30 zve arciděkanství Ústí nad Labem
konvertity z celé naší diecéze na pravidelné setkání. Více informací viz
http://www.dltm.cz/zveme-konvertity-na-setkani-do-usti-nad-labem.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve středu 17. června 2015 od 19:00 Vás zveme do Chrámu svatého
Mikuláše v Lounech na koncert v rámci XXIV. ročníku Festival Mitte
Europa. Vystoupí vídeňský soubor Ensemble Delirio. Zazní skladby
od významných skladatelů 17. století jako je Johann Caspar von Kerll,
Johann Heinrich, Jan Ignác František Vojta, Heinrich Ignaz F. Biber, Johann
J. Frohberger a Johann H. Schmelzer.
∗∗∗∗∗∗∗

V neděli 21. června 2015 se uskuteční při mši svaté v Chrámu
sv. Mikuláše v Lounech sbírka na podporu bohoslovců.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 27. června 2015 můžete být přítomni kněžskému svěcení
v Litoměřicích. Mše svatá v katedrále sv. Štěpána začíná v 10 hodin.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
4. 6. 2015

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.

7. 6. 2015

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Slavnostní eucharistický průvod k oltáři a požehnání městu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
12. 6. 2015

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.

14. 6. 2015

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

21. 6. 2015

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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.

24. 6. 2015

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Domov pro seniory Louny – Mše svatá v 10:00.

27. 6. 2015

SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

28. 6. 2015

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Poděkování k 40. výročí posvěcení na kněze P. Wernera Horáka.

Eucharistie, díl VI.
283. Co je to přepodstatnění?
Přepodstatnění (transsubstanciace) je proměna celé podstaty chleba
v podstatu Kristova těla a celé podstaty vína v podstatu jeho krve.
K této proměně dochází při eucharistické modlitbě účinností
Kristových slov a působením Ducha Svatého. Nicméně vnímatelné
podoby chleba a vína, to je „eucharistické způsoby“, zůstávají
nezměněné.
284. Rozděluje lámání chleba Krista?
Lámání chleba Krista nerozděluje. Kristus
celý a celistvý je přítomen v každé
eucharistické způsobě i v každé její části.
285. Jak dlouho trvá Kristova
eucharistická přítomnost?
Kristova eucharistická přítomnost trvá,
dokud existují eucharistické způsoby
(chléb a víno).
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Poklad
Benedikt XVI., Anděl Páně, 18. 6. 2006
Eucharistie představuje vskutku „poklad“ církve, vzácné dědictví,
které jí Pán zanechal. A církev jej s nesmírnou péčí ochraňuje, když ji
slaví den co den při mši svaté, když se jí v kostelech a kaplích klaní,
když ji nosí nemocným a jako viatikum těm, kdo se vydávají na
poslední cestu. Ale tento poklad, který je určen pokřtěným, nepůsobí
pouze v prostoru církve. Eucharistie je Pán Ježíš, který se daruje „za
život světa“ (Jan 6,51). V této chvíli a na tomto místě se právě on chce
setkat s člověkem a přinést mu život Boží. A nejen to. Eucharistie má
také hodnotu kosmickou: přeměna chleba a vína v tělo a krev Kristovu
vytváří princip zbožštění samotného stvoření.
Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve; Benedikt XVI. a Coco, Lucio, ed. Myšlenky o eucharistii: výbor z textů papeže
Benedikta XVI. Praha: Paulínky, 2010; http://www.cathedraledupuy.org/attachment/352789/

