
 
Poutní místa litoměřické diecéze 

 

Bazilika minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy 

v Jablonném v Podještědí 
 

 Před současným kostelem stál v Jablonném 
kostel gotický s přilehlým dominikánským klášte-
rem. Tyto stavby byly přímo spojené s působením 
svaté Zdislavy a rytíře Havla z rodu Markvarticů. 
Pan Havel se svojí manželkou Zdislavou pozval do 
Jablonného před r. 1250 řád dominikánů. Motivem 
k tomu bylo jejich úsilí o duchovní, kulturní a 
mravní povznesení území kraje. Kostel byl však 
spolu s klášterem vypálen husity v roce 1425. 
Prozatímní stavbou zde býval jen dřevěný kostelík. 

 

 Současný barokní kostel s přilehlým klášterem byl budován v letech 
1699 až 1729. Jeho základní koncepci navrhl slavný vídeňský architekt Jan 
Lukáš Hildebrant. Prvním investorem stavby byl hrabě František Antonín 
Berka z Dubé spolu s místním dominikánským klášterem. Po smrti hraběte 
Berky roku 1706 se tempo stavby zpomalilo a pro nedostatek financí opustil 
místní klášter od nákladné stavby. V méně nákladném díle pokračoval Ital 
Domenico Perini. Dalším donátorem kláštera a kostela byla hraběnka 
Františka Rozalie Kinská, rozená Berková. Po ní se ve vlastnění panství 
střídaly různé rody, až je roku 1718 koupil Jáchym Pachta z Rájova. Klášter 
byl následně zrušen Josefem II. a znovu vystěhován v roce 1950. 
Dominikáni se sem opakovaně navraceli, naposledy v roce 1969. Roku 1996 
povýšil zdejší kostel Jan Pavel II na baziliku minor. 
 

 Výzdoba kostela již nepochází z doby stavby. Baziliku zasáhl velký požár 
Jablonného roku 1788. Na současném zařízení kostela se podíleli malíř Karel 
Krattner (oltářní obraz sv. Vavřince z roku 1900), řezbář Josef Neumann 
(kazatelna z roku 1789) nebo sochař František Binnert (sochy v průčelí – kolem 
r. 1710). Malý obraz svaté Zdislavy z roku 1973 je dílem prof. Františka 
Mervarta. Zvláštní úctě se těší Mariánsko-Zdislavský rokokový oltář. Na něm 
stojí pozdně gotická Madona a relikviář svaté Zdislavy. Před oltářem se nachází 
barokní mříž, která ohraničuje průhled do krypty s ostatky svaté Zdislavy. 
 
 
(Zdroje: http://www.zdislava.cz; http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/1050-bazilika-svateho-vavrince-a-svate-
zdislavy-jablonne-v-podjestedi.html; www.gymi.cz/file/225; http://www.cyklostezkasvatezdislavy.cz)
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Úvodní zamyšlení 

„Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš,  
ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec“ (Jan 6, 32) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
MĚSÍC ŘÍJEN JE ZASVĚCEN PANNĚ MARII R ŮŽENCOVÉ  
a modlitbě růžence. Vždy půl hodiny přede mší svatou se sejdeme ke společné 
modlitbě růžence: v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 17:00 a v neděli od 08:00. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDOU STŘEDU (7.10., 14.10., 21.10. a 28.10.) od 10:00 – mše svatá 
v Domově pro seniory U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ČTVRTEK 1. ŘÍJNA 2015 od 18:45 – setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
NEDĚLE 4. ŘÍJNA 2015 od 9:00 – UDÍLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ . 
Slavnost bude celebrovat litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
OD 15. DO 17. ŘÍJNA 2015 bude v Brně probíhat Národní eucharistický 
kongres. Na dny od 8.10. do 16.10. bude vydána společná novéna pro naši 
duchovní přípravu. Zároveň v naší farnosti podpoříme kongres adorací 
před Nejsvětější svátostí po mši svaté 1., 8. a 15. října. 

 ∗∗∗∗∗∗∗ 
SOBOTA 24. ŘÍJNA 2015 – Pravidelné setkání varhaníků a sbormistrů 
litoměřické diecéze.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
OD 4. DO 25. ŘÍJNA 2015 se bude v Římě konat řádné shromáždění 
biskupské synody, které se bude věnovat tématu Povolání a poslání rodiny 
v Církvi a současném světě. Všichni věřící jsou vybízeni k modlitbám 
na tento úmysl ve dnech předcházejících synodě i během ní. 

∗∗∗∗∗∗∗



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

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

  4. října  UDÍLENÍ SVÁTOSTI BI ŘMOVÁNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
  Mši svatou doprovodí chrámový sbor. 
 

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

 

11. října  28. 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. 
 

18. října 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NED ĚLE 2015 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Nedělní sbírka je určena na misijní projekty. 
 

25. října  30. 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. října MŠE SVATÁ ZA NAŠI VLAST 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
 

31. října SOBOTA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

V NEDĚLI 25. ŘÍJNA 2015 NEZAPOMEŇTE - OPĚT ZMĚNA 
ČASU! NUTNO VČAS POSUNOUT MALOU RUČIČKU 

O HODINU ZPĚT. 

O eucharistii, zdroji a vrcholu života  

a poslání církve 
 

Při příležitosti Národního eucharistického kongresu si připomínáme 
dokument papeže Benedikta XVI. z roku 2007 

 

Úvod / 1. 
Svátost lásky, nejsvětější eucharistie, je darem, kterým 
Kristus dává sám sebe a zjevuje nekonečnou Boží lásku ke 
každému člověku. V této podivuhodné svátosti se projevuje 
„největší láska“, taková, která vybízí položit svůj život za své 
přátele (srov. Jan 15,13). Ježíš „jim projevil lásku až do 
krajnosti“ (Jan 13,1). Tímto způsobem vyjádřil evangelista 
neskonale pokorné gesto, které Ježíš vykonal. Dříve než za 
nás zemřel na kříži, uvázal si kolem pasu zástěru a umýval 
svým učedníkům nohy. Stejně tak nás Ježíš v eucharistické 
svátosti nadále miluje „až do krajnosti“, až k darování svého 

těla a své krve. Jaký úžas musel zachvátit srdce apoštolů při Pánových činech 
a slovech během této večeře! Jaký údiv má i v našem srdci vzbudit eucharistické 
tajemství! 
 

Pokrm pravdy / 2. 
Ve svátosti oltářní jde Pán vstříc člověku, který byl stvořen k obrazu Božímu a 
k jeho podobě (srov. Gn 1,27). Stává se jeho společníkem na cestě. V této svátosti 
se Pán stává pokrmem pro člověka hladovějícího po pravdě a po svobodě. Protože 
jen pravda nás může skutečně osvobodit (srov. Jan 8,36), Kristus se pro nás stává 
pokrmem pravdy. S pronikavou znalostí lidského života ukazuje sv. Augustin, jak 
spontánně a bez nucení člověk jedná, nachází-li se ve vztahu s tím, co ho přitahuje 
a vzbuzuje jeho touhu. Když se ptá, co vposledku hýbe nitrem člověka, svatý 
biskup zvolá: „Co vroucněji než pravdu si přeje lidská duše?“… 
 

Formy eucharistické zbožnosti / 68. 
Osobní vztah, který si jednotlivý věřící vytváří s Ježíšem přítomným v eucharistii, 
jej vždy odkazuje k církevnímu společenství jako celku a živí v něm vědomí jeho 
příslušnosti ke Kristovu tělu. Proto vyzývám nejen jednotlivé věřící, aby si osobně 
našli čas a setrvali v modlitbě před Nejsvětější svátostí, ale považuji za potřebné 
povzbudit i samotné farnosti a další církevní skupiny, aby podporovaly chvíle 
komunitní adorace. Svou hodnotu si pochopitelně uchovávají i všechny dosud 
existující formy eucharistické zbožnosti. Mám na mysli například eucharistická 
procesí, především tradiční procesí při slavnosti Corpus Domini, pobožnost 
čtyřiceti hodin, místní, národní i mezinárodní eucharistické kongresy a jiné 
podobné iniciativy. Po vhodné obnově a přizpůsobení různým okolnostem si tyto 
formy zbožnosti zaslouží, aby se rozvíjely i dnes. 


