Poutní místa litoměřické diecéze
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku
Opatský kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Oseku u Duchcova je součástí areálu tamního
cisterciáckého kláštera. Původně trojlodní románská bazilika byla vybudována na půdorysu latinského kříže. Kostel o celkové délce 76 metrů
patřil ve své době k největším řádovým stavbám
v Čechách a stal se rodovým pohřebištěm pánů
z Riesenburka. Stavbu však poškodili husité v letech 1421 a 1429 a vojska
ve třicetileté válce. Následná barokní přestavba konventu a kostela vyvrcholila za opata Benedikta Littweriga (1691–1726). Architektem a stavitelem
areálu byl tehdy Oktavián Broggio (1670–1742). Klášterní kostel byl zaklenut a nad bočními kaplemi (tzv. letní a zimní sakristie) byly přistavěny dvě
cibulovité báně, průčelí doplnil portikus a plastiky z dílny sochařů Františka
A. Kuena a Edmunda Richtera, kteří byli také autory soch a dřevořezeb oltářů v kostele a sakristii.
Sochařskou výzdobu hlavního oltáře figurami čtyř apoštolů, stejně
jako štukatury interiéru a malované štuky na oltářích prováděl Giacomo A.
Corbellini. Obraz Nanebevzetí Panny Marie – patronky kostela i celého řádu
cisterciáků – namaloval pro hlavní oltář Jan Kryštof Liška, který je spolu
s Michaelem Leopoldem Willmannem a Václavem Vavřincem Reinerem
také autorem obrazů na postranních oltářích. Nástropní malby hlavní lodi
a chóru kostela tvoří cyklus ze života Krista a starozákonní výjevy od Jana
Jakuba Steinfelse a Václava Vavřince Reinera.
Po roce 1945 museli cisterciáci klášter opustit. Vystřídali je salesiáni, kteří zde svobodně pobývali až do roku 1950, kdy celý komplex zabral
stát a zřídil zde internační tábor pro 230 mnichů, kněží a noviců. Následně
v roce 1954 zde byl zřízen domov pro 300 řeholních sester různých řeholních řádů. Cisterciáci se do Oseka mohli vrátit až po roce 1989. V roce 1992
se v klášteře konal 14. světový kongres Asociace svatého Benedikta, patrona
Evropy. Při té příležitosti byl založen Kruh přátel kláštera Osek, který se
dodnes stará o chod klášterního komplexu. V roce 1995 se klášter stal národní kulturní památkou. V současné době je klášter již bez mnišského konventu. Zatím poslední osecký opat Jindřich Bernhard Thebes zemřel v roce
2010 a je pohřben ve zdejší opatské hrobce.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Osek);
http://www.nockostelu.cz/?pg=kost840; http://www.osek.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=2378&id_org=11298&p1=1391
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Úvodní zamyšlení
„Naší povinností je jít proti proudu toho, co požaduje tento svět.“
(kardinál Robert Sarah, 2015)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Neděle 31. července 2016 od 10:30 – duchovní správa a Obecní úřad
Opočno zvou k poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opočně u Loun.
∗∗∗∗∗∗∗
Každou středu (3.8., 10.8., 17.8., 24.8. a 31.8.) od 10:00 se koná mše svatá
v Domově pro seniory U Pramene Louny. Mši sv. můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
Sobota 6. srpna 2016 od 16:00 – duchovní správa a Obecní úřad Černčice
zvou k poutní slavnosti ke cti svatého Vavřince.
∗∗∗∗∗∗∗
Neděle 14. srpna 2016 od 10:00 – POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE V DOLNÍM ROČOVĚ
Autobus z Loun bude přistaven na Suzdalském náměstí v 8:45. Odjezd
v 9:00, zastávky Tyršovo náměstí, Na Foukalce, Domov seniorů. Odjezd
zpět ve 12:00. Zveme všechny poutníky ze širokého okolí.
∗∗∗∗∗∗∗
Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na srpen 2016
Všeobecný úmysl – Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání
mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.
Misijní úmysl – Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali
svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.
Národní úmysl – Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás
jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím,
radostí, důstojností a krásou člověka.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
4. 8. 2016

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

6. 8. 2016

POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH
KE CTI SVATÉHO VAVŘINCE
– Poutní mše svatá v 16:00.

7. 8. 2016

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

29. srpna – Památka Umučení sv. Jana Křtitele
O umučení Předchůdce Páně podává zprávu evangelium Matoušovo
(14,3–12) a Markovo (6, 17–29).

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
14. 8. 2016

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00.
POUTNÍ SLAVNOST
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V DOLNÍM ROČOVĚ
– Mše svatá v 10:00.
– Pobožnost k Panně Marii a svátostné požehnání ve 14:00.

21. 8. 2016

21. 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.

27. 8. 2016

SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

28. 8. 2016

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

Kostel Stětí svatého
Jana Křtitele v Libčevsi

Josef Flavius píše, že se to stalo v tvrzi Machaerus, kde
měl Herodes Antipas královský palác. Podle staré
tradice přenesli Janovi učedníci jeho mrtvé tělo do
samařského města Sebaste a uložili ho na místě, kde
byla v 1. polovině 4. století zbudována bazilika. Zdá se,
že památka Předchůdce Páně, slavená v Jeruzalémě už
v 5. století kromě slavnosti Narození také dnešního
dne, byla výročím posvěcení této baziliky. Během 6. a
7. století se rozšířilo slavení této památky na Východě i
na Západě s názvem Umučení nebo Stětí sv. Jana
Křtitele.
∗∗∗∗∗∗∗

Z homilií svatého Bedy Ctihodného, kněze
Takový a tak veliký muž uzavřel tedy svůj pozemský život, po dlouhém
utrpení v okovech, prolitím krve. Toho, který hlásal svobodu nebeského
pokoje, spoutali bezbožníci do okovů. Do temného vězení byl uvržen ten,
který přišel, aby vydal svědectví o světle, a o němž samo světlo, jímž je
Kristus, vydalo svědectví, že byl lampou hořící a zářící. A svou vlastní krví
byl pokřtěn ten, jemuž bylo dáno pokřtít Vykupitele světa, uslyšet hlas
Otcův, který se ozval Kristu z nebe, a uvidět milost Ducha svatého sestupujícího na něj. Ale takovým lidem, jako byl on, nebylo těžké, naopak, bylo to
pro ně lehké a žádoucí trpět časná muka pro pravdu; neboť on věděl, že to
bude odměněno věčnými radostmi.
Mučedníci si přáli přijmout smrt, která tak jako tak nevyhnutelně hrozila, pro
vyznání Kristova jména s palmou věčného života. Správně říká apoštol: Vám
se přece dostalo té milosti, že smíte v Krista nejen věřit, ale také pro něj trpět.
Považuje to za Kristův dar, že vyvolení mohou pro něj trpět, a rovněž říká:
Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás.
Zdroje: http://www.pastorace.cz/Aktuality/Umuceni-svateho-Jana-Krtitele-298.html;
http://www.kostelycz.cz/foto/43libceves3.jpg

