
 
 Poutní místa litoměřické diecéze 

Bozkov - kostel Navštívení Panny Marie Královny hor  
 

Bozkov patří mezi nejstarší poutní místa v Čechách. 
Vyvěrá zde léčivá voda (studánka „U Matičky“), ke 
které již ve středověku putovali poutníci a je od ní 
odvozen i původní název tohoto místa „U Boží vody“. 
Ke zdejší gotické sošce Madony se pak pojí několik 
legend. Podle jedné ji nalezl havíř v dole na radu své 
nemocné manželky, které se ve snu zjevil anděl. 
O poutní místo původně pečovali benediktini, později 
je vystřídal řád cisterciáků. Farní kostel stával 
v Bozkově již ve 14. století, zanikl však za husitských 

válek. K obnově kostela došlo až v 16. století. V polovině 17. století počet 
poutníků narůstal, roku 1655 jich zde bylo kolem 4 000, a starý dřevěný kostel 
již nestačil. Hraběnka Marie Polyxena Desfoursová položila proto 23. září 1690 
základní kámen nynějšího barokního kostela. V letech 1754–1757 byly 
zhotoveny v Jelínkově řezbářské dílně v Kosmonosích oltáře s cennými sochami 
světců a světic a kazatelna se sochami evangelistů a sv. Augustina. K milostné 
sošce Panny Marie byly přidány zlaté paprsky, její kamenná replika 
v rokokovém pláštíku byla umístěna v nice nad hlavním vchodem (1765).  
 

Koncem 19. století přichází do Bozkova P. Jan Křtitel Štajnygr. Zavedl zde 
májové pobožnosti a také sepsal historii obce i kostela a vydal ji roku 1893 pod 
názvem Pomněnky z Boskova. Jelikož kostel nebyl pro různé překážky dosud 
posvěcen, nechal P. Štajnygr provést jeho důkladnou opravu a 22. října 1893 byl 
kostel konečně posvěcen. Po zabrání Sudet 11. října 1938 sem nastoupil P. Josef 
Hofmann z České Lípy, nepochybně jedna z nejvýznačnějších osobností mezi 
bozkovskými duchovními správci. V dusnu německé okupace probudil 
ve veřejnosti zájem o poutní místo a získal příznivce k finanční výpomoci pro 
jeho opravy. Za zmínku stojí i četné návštěvy politiků, spisovatelů, básníků, 
hudebních skladatelů, historiků umění a malířů na zdejší faře. V dubnu 1951 byl 
P. Hofmann přeložen do Loukova u Mnichova Hradiště, za rok zatčen 
a odsouzen ve vykonstruovaném procesu na 10 let žaláře. Po propuštění mu již 
nikdy nebyl udělen státní souhlas. Z jeho iniciativy byl na jižní zdi kostela 
instalován reliéf zdejší Madony a sepjaté kněžské ruce. Výzva nabádá 
kolemjdoucí k modlitbě a vzpomínce na zemřelé. Dne 1. září 1996 se Bozkov 
opět dočkal vlastní duchovní správy, kterou dnes vykonávají polští kněží – 
misionáři Panny Marie z La Salette (saletini). 
 
Zdroje: www.saletini.cz/poutni-chram---cz.html; www.nockostelu.cz/?pg=kost1790 
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Úvodní zamyšlení 

„Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není.“ 
(Jóel 2,27) 

 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 1. února 2015 od 8:30 ve svátek Uvedení Páně do chrámu 
doprovodí mši svatou v chrámu sv. Mikuláše lounský chrámový sbor.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 5. února 2015 od 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 22. února 2015 se uskuteční při mši svaté v chrámu 
sv. Mikuláše sbírka Svatopetrský haléř, příspěvek věřících papeži, 
nástupci svatého Petra, aby mohl rychle přispívat na akutní potřeby 
církve ve světě. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PRO ÚNOR 2015 
 

Všeobecný úmysl – Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit 
se k důstojnému životu. 
 

Misijní úmysl  – Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci 
křesťanského společenství nacházeli přijetí a podporu. 
 

Národní úmysl – Za ty, kdo stojí před důležitým životním 
rozhodnutím, aby byli provázeni světlem Ducha Svatého. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
   
  1.2.2015 UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE   
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 
  Svěcení svící hromniček. 
  Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání.  
 
 
  5.2.2015 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 16:30. 
 
 
  8.2.2015 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 
 
 
15.2.2015 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 
 
 
18.2.2015 POPELEČNÍ STŘEDA – půst újmy 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech –  Mše svatá v 16:30. 

Při mši svaté bude udělován popelec. 
 
 
22.2.2015 1. NEDĚLE POSTNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 

Při mši svaté bude udělován popelec. 
 
 
28.2.2015 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE 

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  – Mše svatá v 14:00. 
 
 

Eucharistie, díl II. 
 
274. Co eucharistie představuje v životě církve? 
Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. 

Vrcholí v ní činnost, jíž nás Bůh posvěcuje, i 
naše bohopocta. Obsahuje celé duchovní 
dobro církve: samého Krista, naši 
velikonoční oběť. Eucharistie vyjadřuje a 
vytváří společenství božského života a 
jednotu Božího lidu. Slavením eucharistie se 
již nyní připojujeme k nebeské liturgii 
a předjímáme věčný život. 
 

275. Jak je tato svátost nazývána? 
Nevyčerpatelné bohatství této svátosti se vyjadřuje různými názvy, 
z kterých každý vyzdvihuje některé její rysy. Nejobvyklejší jsou: 
eucharistie, mše svatá, večeře Páně, lámání chleba, eucharistické 
shromáždění, památka utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně, svatá 
oběť, svatá a božská liturgie, svatá tajemství, nejsvětější svátost 
oltářní, svaté přijímání. 

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
Živý chléb 

Z homilie Benedikta XVI. 26. 5. 2005 
 
Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vyšel ven a vydal se do rukou zrádci, 
zhoubci, a právě tím přemohl noc, přemáhá temnoty zla. Pouze takto 
eucharistie, ustanovená ve večeřadle, nachází své naplnění. Ježíš dává 
skutečně své tělo a svou krev. Překračuje práh smrti a stává se živým 
Chlebem, skutečnou manou, nevyčerpatelným pokrmem pro všechny 
věky. Tělo se stává chlebem života. 
 
Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve; Benedikt XVI. a Coco, Lucio, 
ed. Myšlenky o eucharistii: výbor z textů papeže Benedikta XVI. Praha: Paulínky, 
2010; http://www.farnost-vlachovo-brezi.cz/cs/galerie/nejsvetejsi-svatost-oltarni/ 


