
 
Poutní místa litoměřické diecéze 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně 
 

 Nejstarší písemná zmínka o Jiřetíně a zdejším 
kostele pochází z roku 1263. Od roku 1409 jsou zde 
doloženy velké poutní slavnosti ke cti Panny Marie 
a celé 15. století je ve znamení vzmáhající se poutní 
mariánské tradice, což také dosvědčuje bula papeže 
Sixta IV. z 24. prosince 1473, kterou byl povýšen 
zdejší kostel na poutní. Z 15. století také pochází 
pozdně gotická dřevěná plastika hornojiřetínské Panny 
Marie s dítětem Ježíš. 
 

 Velkého vzestupu dosáhla zdejší poutní tradice 
v období baroka – v závěru 17. a po téměř celé 18. století. Dobové záznamy 
uvádějí, že v některých dnech poutních slavností přistupovalo až 24 tisíc 
poutníků ke svatému přijímání a mši svatou celebrovalo více než 70 kněží. 
V roce 1780 daroval papež Pius VI. svou listinou hornojiřetínské farnosti 
vzácné rokokové relikviáře s ostatky světců sv. Donáta a sv. Justiny. 
Od téhož roku pak každoročně probíhaly nejen letní pouti k Panně Marii 
hornojiřetínské, ale také podzimní pouti ke cti sv. Donáta a sv. Justiny. 
Madoně Jiřetínské byla také zasvěcena 25. kaple Svaté cesty z Prahy 
do Staré Boleslavi budovaná v letech 1674–1690. 
 

 V druhé polovině 17. století již středověká stavba kostela nevyhovo-
vala svou velikostí rostoucímu počtu poutníků, a proto bylo po roce 1680 
rozhodnuto o stavbě nového, podstatně většího barokního kostela. Stavební-
kem byl tehdejší pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna (1644–1694), 
který pověřil vypracováním plánů věhlasného barokního architekta Jeana 
Baptistu Matheye. Samotná stavba kostela probíhala v letech 1694–1700.  
 

 Neocenitelná architektonická hodnota kostela, který je ohrožován 
prolomením limitů těžby hnědého uhlí, je v rozsahu původní stavby, 
v autorství významného architekta a také v tom, že stejně jako blízký zámek 
Jezeří výrazně utváří krajinu podhůří Krušných hor. O jeho záchranu usiluje 
proto nejen současné zastupitelstvo obce, ale také vedoucí ústavů a kateder 
dějin umění vysokých škol, kteří vydali memorandum pro jeho záchranu. 
 
 
Zdroje: http://litvinov.sator.eu/kategorie/okolni-obce/horni-jiretin/kostel-nanebevzeti-panny-marie-v-hornim-
jiretine;http://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/memorandum-o-kostele-v-hornim-jiretine/; 
http://farnosthornijiretin.wz.cz/historie.html; http://via-sancta.cz/kaple/25-obergurgentalska-kaple-horni-jiretin-u-
duchcova-socha-jiretinske-madony/ 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Století rostou a upadají podle toho, jak se uctívá svátost oltářní.“ 
 (sv. Petr Julián Eymard) 

 
Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu (5.8., 12.8., 19.8. a 26.8.) od 10:00 se koná mše svatá 
v Domově pro seniory U Pramene Louny. Mši sv. můžete volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 9. srpna 2015 od 16:30 – duchovní správa a Obecní úřad Černčice 
zvou k poutní mši svaté ke cti svatého Vavřince. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 15. srpna 2015 od 10:30 – duchovní správa zve k poutní slavnosti 
Nanebevzetí Panny Marie v Opočně u Loun. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 16. srpna 2015 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 z širokého okolí. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na srpen 2015 
 

Všeobecný úmysl – Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě 
potřebným. 
 
Misijní úmysl  – Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo 
se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů. 
 
Národní úmysl – Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně 
došli k cíli své pozemské pouti. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  2. 8. 2015  18. 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. 
 

  6. 8. 2015 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  9. 8. 2015  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH 
  KE CTI SVATÉHO VAV ŘINCE 

–  Mše svatá v 16:30. 
 

15. 8. 2015 POUTNÍ SLAVNOST 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V OPO ČNĚ 

  –  Mše svatá v 10:30. 
 

16. 8. 2015  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
 

POUTNÍ SLAVNOST 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
V DOLNÍM RO ČOVĚ 

  –  Mše svatá v 10:00. 
–  Pobožnost k Panně Marii a svátostné požehnání ve 14:00. 

 

23. 8. 2015  21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

29. 8. 2015 SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 

 

30. 8. 2015 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Eucharistie, díl VIII. 
 
289. Kdy je podle církevního ustanovení 
povinná účast na mši svaté? 
Církev  ukládá věřícím povinnost účastnit se 
mše svaté každou neděli a o zasvěcených 
svátcích a doporučuje účastnit se jí také 
v jiných dnech. 
 

 
290. Kdy se má přistupovat ke svatému přijímání? 
Církev doporučuje věřícím, aby přijímali svaté přijímání, kdykoli jsou na 
mši svaté, splňují-li ovšem požadované předpoklady, a ukládá povinnost 
přijmout eucharistii alespoň jedno za rok, pokud možno ve velikonočním 
období. 
 
291. Co se požaduje k přijetí svatého přijímání? 
Předpokladem pro přijetí svatého přijímání je plné společenství s katolickou 
církví a stav milosti, to znamená, že přijímající si není vědom smrtelného 
hříchu. Kdo si je vědom, že se dopustil těžkého hříchu, musí přijmout svátost 
pokání, dříve než přistoupí k přijímání. Důležitý je také duch usebranosti 
a modlitby, zachování postu předepsaného církví a tělesný postoj (chování, 
oděv) vyjadřující úctu ke Kristu. 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Proměnění 
Benedikt XVI., Promluva, 26. 2. 2009 

 
Všichni musíme spolupracovat na tom, abychom slavili eucharistii stále 
hlouběji nejen jako obřad, ale jako existenciální proces, který se dotýká 
našeho nitra více než cokoli jiného a mění nás, proměňuje mne. Tím, že mě 
proměňuje, umožňuje také přeměnu světa, po níž Pán touží a kvůli níž z nás 
chce vytvořit své nástroje. 
 
 
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.saintvincentenlignon.fr/eucharistie.html 


