Poutní místa litoměřické diecéze
Loretánská kaple Panny Marie v Rumburku
Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České
republice, zároveň je také nejseverněji postavenou loretánskou kaplí v naší zemi.
Kopii Svaté chýše zde nechal postavit
kníže Anton Florian z Liechtensteina
v letech 1704–1707 dle projektu slavného
architekta Johanna Lucase Hildebrandta. Jako vyslanec císaře ve Vatikánu
navštívil roku 1691 poutní místo v městečku Loreto u Ancony a osobní návštěva poutního místa se mu stala impulzem pro vybudování loretánské
kaple Panny Marie při kapucínském klášteře s kostelem svatého Vavřince
v Rumburku. Základní kámen loretánské kaple byl položen 9. 9. 1704. Jako
stavebního kamene bylo použito pískovce. Do tří let byla Svatá chýše
o délce 13,5 m, šířce 9 m a výšce 11 m dokončena. Obřad vysvěcení loretánské kaple se uskutečnil 15. 9. 1707 a byl spojen s procesním přenesením sochy Černé Matky Boží Loretánské do Svaté chýše. Socha pochází z roku
1694 a byla posvěcena papežem Inocencem XII. Početná sochařská výzdoba
pochází od sochaře Franze Bienera. Ambit z poloviny 18. století zdobí nástropní výmalba ze života Panny Marie a Ježíše Krista. V křížové chodbě se
nachází poutní kaple Svatých schodů z let 1767–1770.
Rumburská loreta byla významným mariánským poutním místem pro oblast
severních Čech a Lužice. Největší počet věřících přicházel při slavnosti
Panny Marie Andělské z Porciunkule (2. srpna). Počet poutníků od konce
19. století však postupně klesal; ovlivnily ho postupně obě světové války a
zrušení rumburského kapucínského kláštera v roce 1950. Poslední písemná
zmínka dokládala slavnost Porciunkule v roce 1961. K obnovení poutí došlo
opět v 90. letech 20. století; byla také obnovena slavnost k výročí posvěcení
loretánské kaple Panny Marie (sobota nejbližší 15. 9.). Roku 1996 zahájila
Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk celkovou stavební obnovu
areálu, která dle finančních možností dále probíhá.
Zdroje: http://www.infoern.eu/cz/index.php?D=6&cmd=33&file=Vylety&view=1&category=&id=17;
http://rumburk.farnost.cz/loreta/kaple.php; http://www.csks.cz/filemanager/files/6944.pdf;
http://cz.poutni-mista-sluknovsko.cz/loretanska-kaple-s-ambitem-rumburk.html; http://www.loretarumburk.cz/
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Úvodní zamyšlení
„Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;...“
(Židům 4,12)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
MĚSÍC ŘÍJEN JE ZASVĚCEN PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ
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.
∗∗∗∗∗∗∗
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – probíhá každou středu odpoledne od 14:00
v budově děkanství. Rodiče mohou přihlásit děti na tel. čísle 415 652 395
nebo osobně na děkanství.
∗∗∗∗∗∗∗
KAŽDOU STŘEDU (5.10., 12.10., 19.10. a 26.10.) od 10:00 – mše svatá
v Domově pro seniory U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2016 od 18:30 – setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
SOBOTA 15. ŘÍJNA 2016 od 10:00 – pravidelné setkání varhaníků
a sbormistrů litoměřické diecéze.
∗∗∗∗∗∗∗
PÁTEK 28. ŘÍJNA 2016 od 17:00 – koncert pěveckého sboru Kvítek
u příležitosti oslav jeho 40leté existence. Koncert se koná v děkanském
kostele sv. Mikuláše v Lounech v rámci festivalu „České Středohoří“.
∗∗∗∗∗∗∗
V NEDĚLI 30. ŘÍJNA 2016 NEZAPOMEŇTE - OPĚT
ZMĚNA ČASU! NUTNO VČAS POSUNOUT MALOU
RUČIČKU O HODINU ZPĚT.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
2. října

27. 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.

6. října

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

9. října

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Dolním Ročově – Mše svatá v 14:30.

16. října

29. 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.

23. října

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 2016
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

7. října – Památka Panny Marie Růžencové
Modlitba růžence je osvědčenou a nejznámější modlitbou k Panně Marii. Věřící se ji modlí individuálně
nebo společně, například v kostele před bohoslužbou. Boží Matka bývá nazývána Královnou posvátného růžence.
Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od
15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení („zdrávasu“) a v rozjímání o událostech z Ježíšova života a o spoluúčasti, kterou na jeho narození,
utrpení a oslavení má jeho Matka Panna Maria.
Definitivní podobu růžence stanovil v roce 1569 papež Pius V.,
který také zavedl svátek Panny Marie Růžencové. Slavení liturgické památky (původně Panny Marie Vítězné) bylo zavedeno
v roce 1572 jako vzpomínka na vítězství nad Turky v námořní
bitvě u Lepanta, která se odehrála 7. října 1571. V bitvě bylo poraženo obrovské turecké loďstvo, a rozpínavost Osmanské říše
tak byla na čas omezena. Výsledek této bitvy připisoval papež
Pius V. i neustávající modlitbě růžence. Po vítězství nad Turky
u Petrovaradína u Nového Sadu (Srbsko) bylo slavení rozšířeno
pro celou církev (1716). Od roku 1913 se památka slaví 7. října.

Nedělní sbírka je určena na misijní projekty.
28. října

MŠE SVATÁ ZA NAŠI VLAST
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.

29. října

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

30. října

31. 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.

Opakování modlitby růžence neznamená monotónnost, ale naopak jde o pestrou modlitbu, která ukrývá intenzitu vyjádření
lásky a důvěry k Panně Marii jako k Matce Boží a naší nebeské
Matce. Jako nejnovější růženec vyhlásil papež Jan Pavel II.
růženec světla dne 16. října 2002.

Zdroje:
http://www.pastorace.cz/Aktuality/Panna-Maria-Ruzencova.html;
http://www.cirkev.cz/archiv/101005-pamatka-panny-marie-ruzencove;
http://catholica.cz/?id=4760.

