
 
 Poutní místa litoměřické diecéze 

Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích 
 
 Podle tradice zde kdysi usnul pod 
lípou řemeslník, který měl těžce nemocnou 
ženu a dítě. Zdál se mu sen, ve kterém ho 
andělé vyzvali, aby na toto zázračné místo 
přinesl obrázek Matky Boží. Za odměnu 
obdržel příslib uzdravení ženy i dítěte. 
Řemeslník poslechl a stalo se, co andělé 
předpověděli: žena i dítě se skutečně 
uzdravily.  

 Aby se zde mohla sloužit mše svatá pro poutníky, rozhodli se lípu 
pokácet, na její pařez postavili dřevěnou sošku Madony a nad ní roku 1211 
postavili dřevěnou kapličku. Roku 1252 byla postavena nová, kamenná kaple 
s gotickým klenutím, které lze spatřit dodnes, a na hlavní oltář byla umístěna 
zdejší milostná soška Mater formosa – Matka spanilá. 
 Novými majiteli Frýdlantska se stali roku 1636 Gallasové, kteří povolali 
do Hejnic františkány, aby sloužili přibývajícímu počtu poutníků. Autorem pro-
jektu a stavitelem františkánského kláštera byl pražský architekt italského pů-
vodu Marcus Antonius Canevalle. 
 Dnem 8. 5. 1722 je datována smlouva na provedení stavby barokního 
chrámu Tomášem Haffeneckerem. Kostel se stavěl podle plánů slavného archi-
tekta Johana Bernarda Fischera z Erlachu a s velkou slávou byl vysvěcen 
1. 7. 1725 v předvečer svátku Navštívení Panny Marie.  
 Za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. byl roku 1757 vydán 
zákaz všech procesí s výjimkou Božího Těla. Všechny stříbrné liturgické ná-
doby musely být odevzdány do Vídně a postupně byly uloupeny další cenné 
předměty. Zdejší kostel byl zpustošen a chátral. S opravami začal až 
představený kláštera P. Denemark v roce 1900. Opravu tehdy hradil hrabě 
Clam-Gallas.  
 V roce 1950 byl klášter a kostel obsazen StB a františkáni zatčeni. 
V klášteře byl zřízen centralizační a následně internační tábor pro řeholníky. 
Později byl klášter využíván jako školní jídelna a družina. V 70. a 80. letech 
klášter a kostel dále chátraly. Po roce 1989 se obnovy ujal P. Miloš Raban 
(1948–2011), který s Boží pomocí úspěšně vedl opravy baziliky Navštívení 
Panny Marie a naplňoval klášter duchovními programy. Na jeho práci dnes 
navazují aktivity Mezinárodního centra duchovní obnovy. 
 
 
Zdroje: http://www.mcdo.cz/cs/kdo-jsme/historie/; Mariánská poutní místa: diecéze litoměřické v mariánském roce 
1987-8. K tisku připravil Jos. Dobiáš. Ústí nad Labem, 1988; http://www.cirkevnituristika.cz/poutni-misto-145 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Duše naplněné sebou nebo světem nemůže naplnit Duch Svatý.“ 
 (sv. Brigita Švédská) 

 
Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
4. až 5. července 2015 vyvrcholí na Velehradě Cyrilometodějské slavnosti. 
Průběh mše bude opět přenášen Českou televizí a Českým rozhlasem Praha. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu (8.7., 15.7., 22.7. a 29.7.) od 10:00 se koná mše svatá 
v Domově pro seniory U Pramene Louny. Mši sv. můžete volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 12. července 2015 od 15:00 zve duchovní správa a obecní úřad 
všechny obyvatele Kroučové a okolí k poutní mši svaté ke cti svaté Markéty. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 26. července 2015 od 16:00 zve duchovní správa všechny 
obyvatele Cítolib a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jakuba Staršího. 
Slavnou mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na červenec 2015 

 
Všeobecný úmysl – Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních 
prožívána jako vysoká podoba lásky. 
 
Misijní úmysl  – Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním 
nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější 
společnosti. 
 
Národní úmysl – Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny 
měli odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  2. 7. 2015 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  5. 7. 2015 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE  

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

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

 
12. 7. 2015  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ MŠE V KROUČOVÉ 
  KE CTI SVATÉ MARKÉTY –  Mše svatá v 15:00. 
 
19. 7. 2015  16. 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. 

 
25. 7. 2015 SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
26. 7. 2015  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH 
  KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO  
  – Mše svatá v 16:00. 

 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Eucharistie, díl VII. 
 

286. Jaký způsob úcty náleží 
svátosti eucharistie? 
Náleží jí bohopocta, to je klanění 
(adorace), vyhrazená pouze Bohu, jak 
během eucharistické oběti, tak mimo ni. 
Církev se svrchovanou pečlivostí uchová-
vá proměněné hostie, nosí je nemocným 
a osobám, které se nemohou účastnit mše 
svaté, vystavuje je věřícím k slavnostnímu 
uctívání, nosí je v procesí a vybízí k časté 
návštěvě a adoraci Nejsvětější svátosti, 
uchovávané ve svatostánku. 

 
287. Proč je eucharistie velikonoční hostinou? 
Eucharistie je velikonoční hostinou, neboť Kristus, když svátostným 
způsobem uskutečňuje velikonoční oběť, dává nám své tělo a svou krev jako 
pokrm a nápoj a ve své oběti nás spojuje se sebou samým i mezi sebou 
navzájem. 
 
288. Co představuje oltář? 
Oltář je symbolem samého Krista, přítomného jako přinesená oběť (oltář – 
oběť kříže) a zároveň jako nebeský pokrm, který se nám dává (oltář – 
eucharistický stůl). 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

V plnosti 
Benedikt XVI., Homilie, 13. 9. 2008 

 
Pokaždé, když se slaví mše svatá, pokaždé, když se Kristus svátostně ve své 
církvi zpřítomňuje, tehdy se uskutečňuje naše spása. Slavit eucharistii proto 
znamená uznat, že pouze Bůh nám může dát štěstí v plnosti a naučit nás 
pravým hodnotám, hodnotám věčným, které nikdy nezaniknou. Bůh je 
přítomný na oltáři, ale také na oltáři našeho srdce, když jej v Nejsvětější 
svátosti přijímáme. On sám nás učí, jak se vyhýbat modlám, myšlenkovým 
přeludům. 
 
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.rk-farnost-celadna.cz// 


