Poutní místa litoměřické diecéze
Křešice – Kostel Navštívení Panny Marie
Mariánské poutní místo v Křešicích je úzce spojeno
s řadou litoměřických biskupů, počínaje druhým
biskupem Jaroslavem Ignácem Šternberkem. Biskup
Šternberk byl před svým povoláním na litoměřický
biskupský stolec kanovníkem v Pasově. Již tam se
stal ctitelem Panny Marie Pasovské, jejíž úctu šířil
následně v Čechách. Z jeho podnětu byly v diecézi
zhotovovány kopie tohoto milostného obrazu z nejrůznějších materiálů.
V roce 1679 koupil litoměřický řeznický učeň Jan Jiří Köcher jednu takovou
kopii zhotovenou z hlíny. Zbožný učeň dal hliněný reliéf kolorovat litoměřickému malíři Janu Swieteckému a pravidelně se před ním modlil. Později se stal
Köcher řeznickým mistrem, přesídlil do Křešic a reliéf Panny Marie Pasovské si
vzal s sebou. Roku 1697 těžce onemocněl, ale po vroucích modlitbách k Panně
Marii byl uzdraven. Z vděčnosti se rozhodl vystavit reliéf veřejně, aby mohl prokazovat dobrodiní i jiným lidem, a pověsil ho na olši u cesty blízko studánky.
Brzy se zde začali místní obyvatelé modlit a v řadě případů došlo k vyslyšení
proseb. Mariánská úcta se postupně začala šířit a přicházeli další poutníci,
někteří považovali i vodu ze studánky za léčivou a zázračnou. Biskup Šternberk
vyslal proto 24. dubna 1704 do Křešic zvláštní církevní komisi, která po
vyšetření potvrdila osmnáct zázračných uzdravení z Křešic, Zahořan, Třeboutic
a Polep. Roku 1708 zde dal biskup Šternberk postavit zvláštní kapli, která byla
roku 1712 vysvěcena. Kaple byla postavena nad olší, strom s reliéfem byl uvnitř
kaple a před ním byl postaven oltář. Kapli vystavěl známý litoměřický architekt
Octavio Broggio. Čtvrtý litoměřický biskup Jan Adam Vratislav z Mitrovic
(1722–1733) měl zdejší poutní místo ve velké úctě a týdně sloužil v poutní kapli
mši svatou. V letech 1729–1732 dal také kapli rozšířit a vznikl nynější kostel;
jeho stavitelem byl opět Octavio Broggio.
V naší době kostel ničivě zasáhly povodně v letech 2002, 2006 a 2013, kdy byl
opakovaně zaplaven do výše až 4 metrů. Kostel však místní duchovní správce
R.D. Jaroslav Stříž s pomocí dobrovolníků a mnohých přispěvovatelů opakovaně opravil a v následujícím létě se již zase mohla konat v kostele tradiční
křešická mariánská pouť slavená v blízkosti 2. července.
Zdroje: Mariánská poutní místa: diecéze litoměřické v mariánském roce 1987-8. K tisku připravil Josef
Dobiáš. Ústí nad Labem,1988; http://www.kostelycz.cz/foto/44kresicepm.jpg;
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_%28K%C5
%99e%C5%A1ice%29
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Úvodní zamyšlení
„...ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch,
kteří mě milují a má přikázání zachovávají…“
(5. Mojžíšova 5,10)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
V období od 1. do 14. ledna 2016 se v celostátním měřítku opět uskuteční
dobročinná akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Kromě farní sbírky dne 3. ledna
lze přispět také prostřednictvím darovací SMS ve tvaru DMS KOLEDA na
číslo 87 777 nebo bankovním převodem na konto: 66008822/0800 u České
spořitelny, variabilní symbol: 777, konstantní symbol: 379 (složenka) nebo
558 (bezhotovostní převod), specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše
rodné (není podmínkou) nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci). Lze
také přispět osobně na děkanství v Lounech.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 7. ledna 2016 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 9. ledna 2016 od 14:30 Vás zveme k poutní mši svaté do kaple
Panny Marie v Líšťanech.
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 16:00 můžete navštívit vernisáž výstavy
Gotika – dětské malby v chrámu sv. Mikuláše v Lounech. Své práce budou
vystavovat žáci ZUŠ z výtvarné třídy Jindřišky Riedlové.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve dnech 18. – 25. ledna 2016 se uskuteční opět Týden modliteb za jednotu
křesťanů. Mottem Týdne modliteb 2016 je citát „Povoláni hlásat mocné
skutky Páně“ (viz 1. list Petrův 2,9).
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
1.1.2016

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově
– První poutní mše svatá v 10:30.

3.1.2016

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Svěcení vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů.

6.1.2016

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové)
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30.

7.1.2016

ČTVRTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 16:30.

10.1.2016

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Mši svatou doprovodí chrámový sbor.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

17.1.2016

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

24.1.2016

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

Co je to Svatý rok?
Papež František oznámil v pátek 13. března 2015 slavení nového mimořádného svatého roku. Svatý rok milosrdenství byl
zahájen otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice
o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie
8. prosince 2015 a zakončen bude 20. listopadu 2016.
Jubilejní (svatý) rok byl ve Starém zákoně vyhlašován
každých 50 let. V tomto období byla dávána svoboda
otrokům a vracel se majetek původnímu majiteli. Jak
uvedl Jan Pavel II., „podle Zákona Izraele spočívala
spravedlnost především v ochraně slabých“.
Katolická církev započala tradici svatých roků za papeže Bonifáce VIII.
v roce 1300. Hlava katolické církve tehdy stanovila jejich konání na období
jednou za sto let.
Od roku 1475 bylo řádné jubileum vyhlašováno každých 25 let, aby je
mohly prožít všechny generace. Poslední – „jubilejní“ Svatý rok vyhlásil
papež Jan Pavel II. v roce 2000, kdy jsme vstupovali do nového tisíciletí.
Dosud bylo slaveno 26 řádných svatých roků.
Od 16. století se začala vyhlašovat také mimořádná jubilea, která měla zdůraznit události zvláštního významu (například rok 1933 (1900 let od Vykoupení) a 1983 (1950 let od Vykoupení)).
Církev dala starozákonnímu jubileu nový duchovní význam. Milostivý rok
spočívá v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti obnovit vztah
s Bohem i s druhými lidmi.

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
30.1.2016

SOBOTA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích
– Novoroční mše svatá ve 14:00.

31.1.2016

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

Skrze Svatý rok milosrdenství chce papež František postavit do centra pozornosti milosrdenství Boha, který zve lidi k návratu k sobě. Křesťané jsou
podle něj dále povoláni, aby „přinesli útěchu každému člověku naší doby“.
Zdroje: http://www.biskupstvi.cz/2015-12-10-co-je-to-svaty-rok;
http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/papez-frantisek-oznamil-slaveni-svateho-roku-milosrdenstvi/

