
 
Poutní místa litoměřické diecéze 

Poutní kaple Narození Panny Marie v České Kamenici 
 

 Poutní kaple Narození Panny Marie je státní 
kulturní památkou v městské památkové zóně města 
Česká Kamenice v okrese Děčín. Výstavba kaple je 
spojena s působením čtvrtého děkana P. Jindřicha 
Ignáce Teigla (od r. 1706), za jehož úřadu narůstalo 
povědomí o zázračné sošce Panny Marie s Jezulátkem, 
která byla původně vystavena v pohřební dřevěné kapli 
na sousedícím městském hřbitově. Sošku objednal roku 
1680 zdejší děkan Gottfried Benedict Reintsch, velký 
mariánský ctitel s přídomkem Mariofilus, původně pro 
mariánský oltář v kostele sv. Jakuba Většího, když 

obnovoval starobylé Růžencové bratrstvo. Sošku pořídil místní stavitel varhan 
Tobiáš Zikmund Fleck a zhotovil ji žitavský mistr Kristián Ulrich.  
 

 Českou Kamenici postihl v letech 1713–1714 mor a také P. Teigl se 
morem nakazil, avšak nákazu přežil a z vděčnosti za uzdravení nechal sošce 
Panny Marie zhotovit velký nový oltář v rokokovém stylu. Zázračných 
uzdravení přibývalo a P. Teigl začal uvažovat o výstavbě vznešenějšího 
poutního místa k jejímu uložení. Podařilo se mu úspěšně zahájit sbírku a než 
roku 1735 zemřel, odevzdal vybranou částku městu, které o rok později položilo 
základní kámen stavby. Vrcholně barokní stavba kruhového půdorysu byla 
postavena v letech 1736–1739 nejspíše dle návrhu stavitele Octavia Broggia, 
o deset let později vznikl ambit. Vznik poutního místa je spojován s více než 
stem zázračných skutků Panny Marie Kamenické, které jsou zachyceny v Knize 
zázraků Panny Marie Kamenické Třikrát Podivuhodné L.P. 1726–1772, 
a například jenom od roku 1733 do roku 1737 zde bylo slouženo přes 13 930 
mší svatých. 
 

 Kaple prošla několika úpravami a renovacemi. Tu nejrozsáhlejší v letech 
1883–1885 financoval starosta České Kamenice Franz Preidl (1810–1889). 
Tehdy byla klenba kaple vyzdobena freskami Itala Ferdinanda Brunettiho 
s výjevy ze života Matky Boží, zdi získaly štukovou výzdobu a umělý mramor, 
okna vyplnily vitráže a byla zde vystavěna kaple svatého Františka Xaverského, 
Preidlova patrona. Po 2. světové válce však stavba dlouhou dobu chátrala 
a rekonstrukce do dnešní podoby se dočkala až v letech 1995–1998.  
 
 
Zdroje:  http://www.ceska-kamenice.cz; http://www.cirkevnituristika.cz/poutni-misto-4776; 
http://www.poutnimistock.cz
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Úvodní zamyšlení 

„Choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal,  
a povede se vám dobře.“ 

(Jeremjáš 7,23) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Od 1. března 2015 začínají opět všechny večerní bohoslužby 
od 17:30. V postní době se koná v chrámu sv. Mikuláše každý pátek 
křížová cesta od 16:45. Po ní následuje mše svatá od 17:30. 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 22. března 2015 se při nedělní mši svaté uskuteční sbírka 
na pojištění církevních objektů v naší diecézi.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 29. března 2015 začíná znovu letní čas. Nastavte si včas 
hodinky o jednu hodinu dopředu. 

 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PRO B ŘEZEN 2015 
 

Všeobecný úmysl – Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali 
do služeb blaha člověka v jeho celistvosti. 
 

Misijní úmysl  – Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný 
přínos, kterým přispívají k životu církve. 
 

Národní úmysl – Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci 
uchovává nenávist. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

   
  1.3.2015 2. NEDĚLE POSTNÍ  
  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. 
 

  5.3.2015 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  8.3.2015 3. NEDĚLE POSTNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 

 
15.3.2015 4. NEDĚLE POSTNÍ  
  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. 
 
19.3.2015 SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 17:30. 
 
22.3.2015 5. NEDĚLE POSTNÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 
 
25.3.2014 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 17:30. 
 
28.3.2015 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  – Mše svatá v 14:00. 
 
29.3.2015 KVĚTNÁ NEDĚLE  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 

Eucharistie, díl III. 
 

 277. Jak probíhá slavení eucharistie? 
Slavení eucharistie se člení na dvě velké 
části, které tvoří jediný bohoslužebný 
úkon: bohoslužbu slova, která zahrnuje 
hlásání a přijímání Božího slova, 
a eucharistickou bohoslužbu, která se 
skládá z přinášení chleba a vína, 
z eucharistické modlitby (anafory) se 
slovy proměňování a z přijímání. 

 
278. Kdo koná službu slavení eucharistie? 
Službu slavení eucharistie koná právoplatně svěcený biskup nebo 
kněz, který jedná v osobě Krista-hlavy a jménem církve. 
 
279. Co je podstatným a nezbytným znamením eucharistie? 
Je to pšeničný chléb a víno z vinné révy. 

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
Sancta sanctis 

Z homilie Benedikta XVI. 26. 5. 2005 
 
Eucharistie představuje důvěrné tajemství víry. Pán, obklopen ve 
večeřadle svou novou rodinou, dvanácti apoštoly, kteří představují 
a předjímají obraz církve všech dob, ustanovil eucharistii. V liturgii 
starověké církve proto uváděla rozdávání svatého přijímání slova: 
Sancta sanctis − svaté dary jsou určeny těm, kdo jsou posvěceni. 
Tímto způsobem se odpovídalo na napomenutí, které zaslal svatý 
Pavel Korinťanům: „Proto musí člověk sám sebe zkoumat, a tak ať 
chléb jí a z kalicha pije“ (1 Kor 11,28). 
 
Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve; Benedikt XVI. a Coco, Lucio, ed. 
Myšlenky o eucharistii: výbor z textů papeže Benedikta XVI. Praha: Paulínky, 2010; 
http://farnost.rudoltice.info/aktuality/duchovni-slovo-na-tema-eucharistie-p-josef-krajicek 


