Poutní místa litoměřické diecéze
Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici
První zmínka o zdejším kostele pochází
z roku 1291. Tehdy patřilo patronátní právo
premonstrátskému klášteru v Doksanech (do
roku 1849). V roce 1426 však byla Horní Police
dobita husity a kostel zničen. Dle tradice byla
v roce 1523 na břehu Ploučnice nalezena soška
Panny Marie (zvaná „Panna Maria v naději“)
a od té doby se traduje vznik poutního místa.
V roce 1682 byl zaznamenán takový příchod poutníků (na 4000), že se farář
Michael Gabriel Jantsch obrátil s hejtmanem panství Janem Jiřím Hertychem
na majitele a patrona kostela Julia Františka, vévodu Sasko-Lauenburského, aby
nechal kostel rozšířit. Ten žádosti vyhověl a povolal litoměřického stavitele
Julia Broggia, který v roce 1688 začal se stavbou nového kostela.
V roce 1689 převzala panství po Juliu Františkovi jeho dcera Anna Marie
Františka, a protože ani nový kostel brzo nestačil, rozhodla o jeho dalším
rozšíření. Nová stavba probíhala v letech 1717–1725. Velkovévodkyně také
usilovala povýšit zdejší faru na arciděkanství, proto založila nadaci pro jednoho
arciděkana a čtyři kaplany. Příslušný výnos schválil 10. září 1723 litoměřický
biskup Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic. Anna Marie Františka dále
pomáhala věhlasu poutního místa. Na její žádost udělil papež Klement XII.
6. července 1736 arciděkanu v Polici právo nosit při slavnostní mši biskupskou
mitru a berlu a mši svatou odsloužit jako biskup. Velkovévodkyně také darovala
kostelu dvě těla svatých, mučednice svaté Kristiny a mučedníka svatého Pavla.
V roce 1861 nechal majitel panství císař Ferdinand provést další renovaci
kostela. Poslední velkou opravu střech kostela, zdiva i křížové cesty začal
realizovat v roce 1955 z důvodu poničení od bomb na konci 2. světové války
poslední správce arciděkanství Mons. Josef Stejskal (1922–2014) za pomoci
několika dobrovolníků z řad věřících. Mons. Josef Stejskal byl 15. a zároveň
nejdéle sloužícím arciděkanem v Horní Polici; odsloužil zde celých 60 let. Nyní
je administrátorem farnosti P. Stanislav Přibyl, CSsR.
(Zdroje: http://marianskapolice.cz/dejiny.html; 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-4842; www.dltm.cz/download/691/Zdislava_2014-02.pdf;
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Police_%28poutn%C3%AD_are%C3%A1l%29)

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech
www.farnostlouny.com • Září 2015 • Ročník 8 • Neprodejné
Úvodní zamyšlení
„Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět,
ale ztratí svou duši?“
(Matouš 16,26)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Každou středu (2.9., 9.9., 16.9., 23.9. a 30.9.) od 10:00 – mše svatá v Domově
pro seniory U Pramene Louny. Mši sv. můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – bude probíhat každou středu odpoledne v budově
děkanství. Rodiče mohou přihlásit děti na tel. čísle 415 652 395 nebo osobně
na děkanství.
∗∗∗∗∗∗∗
Čtvrtek 3. září 2015 v 18:30 – setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
Pátek 11. září 2015 v 17:30 – v kapli Chrámu sv. Mikuláše v Lounech bude
sloužena zádušní mše svatá za PhDr. Ivo Markvarta, bývalého ředitele lounské
knihovny, u příležitosti 10. výročí jeho tragické smrti 10. 9. 2005.
∗∗∗∗∗∗∗
Sobota 12. září 2015 – Dny evropského dědictví – Den Chrámu sv. Mikuláše.
Od 10:00 do 16:00 bude otevřen Chrám svatého Mikuláše v Lounech pro
širokou veřejnost. Od 18:00 koncert zpěvačky Elišky Hrochové a jejího otce.
∗∗∗∗∗∗∗
Neděle 13. září 2015 v 8:30 – slavnost Výročí posvěcení Chrámu svatého
Mikuláše v Lounech. Slavnou bohoslužbu bude doprovázet sólový zpěv.
∗∗∗∗∗∗∗
Sobota 19. září 2015 v 16:00 – koncert v Chrámu svatého Mikuláše v Lounech
k výročí 20 let souboru Collegium Flautini.
∗∗∗∗∗∗∗
Pondělí 28. září 2015 v 10:30 – poutní slavnost ke cti svatého Václava. Zveme
Vás k poutní mši svaté do Lipence.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
3. září

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.

5. září

MŠE SVATÁ K POCTĚ PANNY MARIE
Kaple Panny Marie v Líšťanech
– Mše svatá v 15:00.

6. září

23. 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.

13. září

SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU SV. MIKULÁŠE
– Slavná mše svatá v 8:30.
Sbírka je určena na sociální projekty Charity.

Eucharistie, díl IX.
292. Jaké je ovoce svatého přijímání?
Svatým přijímáním vzrůstá naše spojení s Kristem
a jeho církví, uchovává a oživuje se milost přijatá
při křtu a biřmování a roste naše láska k bližnímu.
Takto posilovaná láska zahlazuje všední hříchy
a chrání nás do budoucna před smrtelnými hříchy.

293. Za jakých podmínek je možno podávat svaté přijímání křesťanům
jiného vyznání?
Katoličtí udělovatelé podávají dovoleně svaté přijímání členům východních
církví, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, jestliže o to
sami požádají a jsou řádně připraveni. Členům jiných církevních
společenství podávají katoličtí udělovatelé dovoleně svaté přijímání
v naléhavých případech, jestliže o to sami žádají, jsou řádně připraveni
a projevují ohledně této svátosti katolickou víru.

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

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
POUTNÍ MŠE SVATÁ
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 10:30.

26. září

SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

27. září

26. 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.

28. září

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
POUTNÍ MŠE SVATÁ
Kostel sv. Václava v Lipenci – Mše svatá v 10:30.

294. Proč je eucharistie „zárukou budoucí slávy“?
Eucharistie nás naplňuje veškerým nebeským požehnáním a milostí, posiluje
nás na cestě tímto životem a vzbuzuje naši touhu po věčném životě, neboť
nás již nyní spojuje s Kristem, který vstoupil na nebesa a sedí po pravici
Otce, s nebeskou církví, s nejblahoslavenější Pannou a všemi svatými.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Věčné letnice
Benedikt XVI., Poselství, 20. 7. 2007
Růst v křesťanském životě vyžaduje, abychom se živili Kristovým tělem
a krví. Křtem jsme byli hlouběji připodobněni ke Kristu, a to prostřednictvím
eucharistie. Eucharistie představuje jako „pramen a vrchol“ života církve
„věčné letnice“, neboť pokaždé, když slavíme mši svatou, přijímáme Ducha
svatého, který nás s Kristem hlouběji spojuje a proměňuje nás v něj.
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.eucharistie.cz/czech/

