
 
Poutní místa litoměřické diecéze 

Poutní kostel Nejsvětější Trojice, Mělník – Chloumek 
 

Kostel Nejsvětější Trojice v Mělníku je 
jednolodní poutní kostel nacházející se 
v místní části Chloumek. Je společně 
s přilehlými ambity chráněn jako kulturní 
památka České republiky. Kostel byl 
postaven v gotickém slohu zřejmě ve 
druhé polovině 15. století a přestavován 

byl v letech 1588, 1605, 1718 a 1765. Jeho nynější podoba je barokní. 
Loď kostela je obdélníková s valenou klenbou, k trojboce zakonče-
nému presbytáři je na severní straně přistavěna sakristie. Před západ-
ním průčelím se nachází předsíň s volutovým štítem. 
 
Prostor kolem kostela, využívaný z větší části jako hřbitov, byl ve 
druhé polovině 17. století uzavřen ze tří stran ambity. Středem ambitu 
na západní straně prochází hlavní vstupní brána, oba krajní ambity 
byly zakončeny kaplí – na severní straně byla zasvěcena svatému 
Gothardovi, na jižní Panně Marii. V jižním ambitu je při kostele 
pohřben profesor Jindřich Matiegka (*1862 – †1941), významný 
český antropolog a lékař, pedagog a rektor Univerzity Karlovy, který 
připravil k otevření kostnici pod kostelem sv. Petra a Pavla v Mělníku. 
 
Přes protesty církve, památkářů i veřejnosti byl kostel Nejsvětější 
Trojice v 70. letech 20. století upraven na smuteční síň. Teprve v roce 
2005 byla obnovena tradice svatotrojických poutí, konaných zde od 
16. století až do 50. let 20. století. V současnosti je kostel Nejsvětější 
Trojice filiálním kostelem Římskokatolické farnosti – proboštství 
Mělník, která je spravovaná misijní kongregací papežského práva 
Saletiny z Polska (Misionáři Matky Boží z La Saletty), podobně jako 
farnosti Bozkov a Železný Brod. 
 
Zdroje: http://www.kostelycz.cz/foto/46chloumekt.jpg; http://www.saletini.cz; 
http://www.wikiwand.com/cs/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(M%C4%9Bln%C3%AD
k); https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Matiegka 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Nedovršení křesťané v tomhle světě nemají šanci,  
aby vydrželi dnešní nápor.“ 

(Mons. Josef Mixa,  
KT 20.6.2016, s.13) 

 
Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V úterý 5. července 2016 vyvrcholí na Velehradě Cyrilometodějské 
slavnosti. Průběh slavnostní poutní mše svaté bude opět přenášen Českou 
televizí a Českým rozhlasem Praha. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 17. července 2016 od 15:00 zve duchovní správa a obecní úřad 
všechny obyvatele Kroučové a okolí k poutní mši svaté ke cti svaté 
Markéty . 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 24. července 2016 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 2016 
 
Všeobecný úmysl – Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na 
pokraji přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění. 
 
Misijní úmysl  – Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou 
energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa. 
 
Národní úmysl – Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim 
poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  3. 7. 2016 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
  – Mše svatá ve 14:30. 
 
  5. 7. 2016 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE  

Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 
  7. 7. 2016 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
10. 7. 2016  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel 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. 
 
17. 7. 2016  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ MŠE V KROUČOVÉ 
  KE CTI SVATÉ MARKÉTY – Mše svatá v 15:00. 
 
24. 7. 2016  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel 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. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH 
  KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO 
  – Mše svatá v 16:00. 
 
30. 7. 2016 SOBOTA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
31. 7. 2016  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Úryvek z druhé encykliky papeže Jana Pavla II. 

„Slovanští apoštolové“ vydané dne 2. 6. 1985  
 

9. Slovanský životopis (Vita) svatého Metoděje 
zaznamenal prosbu knížete Rastislava císaři Micha-
elu III. takto: „Přišlo k nám mnoho učitelů křesťan-
ství, z Itálie, Řecka a Německa, kteří nás různým 
způsobem vyučují. Ale my Slované … nemáme 
nikoho, kdo by nás uvedl do pravdy a vyučil nás 
v ní srozumitelným způsobem“ (Vita Meth. V,2). 
Tehdy byli Konstantin a Metoděj vyzváni, aby se 
vydali na cestu. Jejich hluboce křesťanská odpověď, 
kterou při této a ostatních podobných příležitostech 
dali, je podivuhodně vyjádřena v Konstantinových 
slovech císaři: „Přes svou únavu a chatrné zdraví 
jdu s radostí do této země“ (Vita Const. XIV,9), 
„s radostí se vydávám na cestu kvůli křesťanské 
víře“ (tamtéž VI,7). 

 

Ryzost a síla jejich misionářského úkolu pramenila z hlubin tajemství vy-
koupení a jejich evangelizace mezi slovanskými národy měla tvořit důležitou 
část poslání, které Spasitel uložil celé církvi až do konce času. V jejich pů-
sobení se vyplnila – v určité době a v konkrétních okolnostech – slova Kris-
tova, který v moci svého kříže a zmrtvýchvstání nařídil apoštolům: „Jděte do 
celého světa a kažte evangelium všemu stvoření“ (Mk 16,15); „Jděte ke 
všem národům a získávejte mi učedníky“ (Mt 28,19). Tímto jednáním násle-
dovali tito misionáři a učitelé slovanských národů apoštolský ideál svatého 
Pavla: „Vy všichni jste skrze víru přece syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť 
vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už 
rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy 
všichni jste jedno v Kristu Ježíši“ (Gal 3,26-28). 
 

Kromě velké úcty k lidem a nesobecké péče o jejich blaho měli oba svatí 
bratři i velkou dávku energie, rozvážnosti, horlivosti a lásky, které jsou ne-
zbytné k tomu, aby se lidem mohlo přinášet světlo víry a ukazovat jim 
opravdové dobro s nabídkou konkrétní pomoci a aby k němu také dospěli. 
Proto usilovali o to, aby se ve všem podobali těm, kterým přinášeli evange-
lium; chtěli se stát částí těchto národů a ve všem sdílet jejich osud... 
 
Zdroje: http://velehrad.maticevelehradska.cz/dokument/Slavorum-apostoli-105/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavorum_apostoli; 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj#/media/File:Cyril-methodius-small.jpg. 

Cyril a Metoděj  
na nástěnné malbě 
v Trojanském kláš-
teře v Bulharsku. 


