
 
Poutní místa litoměřické diecéze 

 

Křížová cesta a kaple sv. Kříže v Jiřetíně pod Jedlovou 
 

 
 Druhou nejstarší křížovou cestu 
Šluknovska najdeme na Křížové hoře, 
400 metrů jihozápadně od kostela Nej-
světější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou. 
Počátky poutního místa jsou spojeny 
s legendou o zázračném kříži, který 
nechal na úpatí vrchu blízko Jiřetína pod 
Jedlovou postavit v první třetině 17. stol. 

nejmladší, nemocný syn z protestantské rodiny Donthů. Při cestě do exilu 
v Sasku se sedmi bratrům zjevil Spasitel na kříži a vybízel je k návratu z nuce-
ného exilu. Nejmladší z bratrů se vrátil, nechal na úpatí hory postavit dřevěný 
kříž a po modlitbách u tohoto kříže se zázračně uzdravil. Od té doby začalo 
na Křížovou horu přicházet mnoho trpících poutníků. 
 V letech 1759–1764 zde bylo díky jiřetínskému faráři Gottfriedu 
Liessnerovi postaveno 11 rokokových zděných kapliček s reliéfními výjevy, 
dřevěná kaple Povýšení sv. Kříže nad 12. a 13. zastavením, rokoková kaple 
Božího hrobu a Getsemanská zahrada. Křížová cesta byla posvěcena 
17. 9. 1764 františkánským knězem P. Leopoldem Schludenbachem z Hejnic. 
Původní dřevěnou kapli z roku 1759 zničila o dvacet let později vichřice, 
krucifix zůstal nepoškozen. Současná poutní kaple svatého Kříže se stavěla 
v průběhu 2. poloviny 18. století. Roku 1783 byl položen základní kámen 
nového barokního kostela, k jeho dostavbě došlo až roku 1796. Stavbu 
pozdržel nedostatek peněz a zrušení kaple dekretem císaře Josefa II. Teprve 
poté, co měšťané z Jiřetína stavbu vykoupili a věnovali obci, mohlo dojít 
k dostavbě kaple. Nad hlavní oltář byl přenesen starý dřevěný kříž a obraz 
Panny Marie. 
 Věž v průčelí kaple sv. Kříže byla dostavěna roku 1886. Západně 
od kostela byla v roce 1764 vyhloubena studna a roku 1869 postaven gloriet 
se sochou Neposkvrněné Panny Marie od Jakoba Groha z Rumburka. Časem 
přibylo vstupní schodiště a socha Ecce Homo – sedící Ježíš s trnovou korunou. 
V letech 1991–2007 památkově chráněnou křížovou cestu opravila obec 
Jiřetín pod Jedlovou, která i nadále pečuje o její stav.  
 
(Zdroje: http://rumburk.farnost.cz/krizove-cesty/strucna-hitorie.php; http://cz.poutni-mista-sluknovsko.cz/ 
kaple-sv-krize-jiretin-pod-jedlovou.html; http://www.severnicechy.info/dr-cs/1548-krizova-hora-a-
krizova-cesta-jiretin-pod-jedlovou.html) 
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Úvodní zamyšlení 

„V každé době dobrořeč Hospodinu, svému Bohu, a vypros si od něho, 
aby tvé cesty byly přímé a všechny tvé stezky a záměry se zdařily.“ 

(Tob 4,19) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDOU STŘEDU PROBÍHÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro 
děti a mládež v budově děkanství. Dospělí zájemci o křest se připra-
vují individuálně po dohodě s knězem. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 1. listopadu 2015 od 15:00 – Pobožnost za všechny věrné 
zemřelé na hlavním hřbitově v Lounech u centrálního kříže. Pobožnost 
doprovodí zpěvem chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Čtvrtek 5. listopadu 2015 od 18:45 – Setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 7. listopadu 2015 od 17:00 – Slavnostní koncert v chrámu 
svatého Mikuláše v Lounech věnovaný k 90. narozeninám hudebního 
skladatele Zdeňka Šestáka.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 22. listopadu 2015 – při nedělní mši svaté se uskuteční sbírka 
na pojištění církevních objektů v naší diecézi.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 28. listopadu 2015 – Zveme Vás k poutní slavnosti v kostele 
svaté Kateřiny v Oboře. Mše svatá začíná v 16:00. Možnost dopravy 
z Loun je autobusem MHD č. 2, zastávka Sokolovna v 15:04, příjezd 
do Obory v 15:25; odjezd z Obory linkou č. 1 v 18:10. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 
  2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY V ĚRNÉ ZEMŘELÉ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30 a 17:30. 
 
  5. 11.  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  V 17:30 pobožnost za všechny věrné zemřelé na místním   
  hřbitově; následuje mše svatá. 
 
  8. 11. 32. 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. 
 
 15. 11.  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 
 22. 11. SLAVNOST KRISTA KRÁLE 
  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. 
 
 28. 11. SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA 
  SV. STANISLAVA V M ĚRUNICÍCH – Mše svatá v 14:00. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST  
  KOSTEL SV. KATEŘINY V OBOŘE – Mše svatá v 16:00. 
 
 29. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  Žehnání adventních věnců, které si přinesete. 

Národní eucharistický kongres 

Z homilie papežského legáta kardinála Cordese při 

mši svaté v Brně 17. října 2015 
 

2. Drazí bratři a sestry, po-
slední desetiletí nám ohledně 
přijímání Těla Páně přinesla 
důležitou a vzácnou novou 
otevřenost. Žádný opravdový 
duchovní pastýř by nechtěl vzít 

zpět rozhodnutí svatého papeže Pia X., aby se ke svatému přijímání přistu-
povalo často a bylo dovoleno, aby k němu chodily brzy také děti. Na druhou 
stranu nás tato možnost nesmí svést k lehkomyslné a povrchní rutině; nesmí 
u nás zakrnět v duchovní všednost – jak se to třeba mnohým z nás stává, 
když se u dveří kostela žehnáme svěcenou vodou. Skutečně velký dar, že se 
setkáváme s Božím Synem, nás vybízí, abychom se s vírou v Ježíšovo posel-
ství a se zaujatou citlivostí ponořili do tajemství eucharistie. Nikdo o sobě 
nemůže jednoduše tvrdit, že už pronikl do ducha liturgie. Pro nás všechny 
platí to, co jednou řekl svatý papež Jan Pavel II.: „Prožívat mši svatou 
se člověk musí učit.“ 
 
4. Naučí se někdo „prožívat“ mši svatou tím, že je pouze fyzicky přítomen 
v kostele? Tím, že v kostele netrpělivě čeká za posledním sloupem? Nebo 
tím, že na kůru klábosí se sousedem? Asi těžko. Proto by z dnešního Kon-
gresu měl vzejít impuls spočívající v pastoračním vedení k duchovnímu 
rozměru eucharistie. Pastýři i laici by měli hledat ve farnostech příležitosti, 
které obracejí oči víry k onomu okamžiku milosti, k němuž nás vede liturgie. 
Měli bychom se tomu ve farnostech cíleně věnovat... 
 
5. Musíme se naučit prožívat mši svatou. Může to začít tím, že budeme roz-
víjet svůj smysl pro liturgii. Velcí myslitelé o tom hodně uvažovali. Předně 
papež Benedikt, jehož podrobná studie o „duchu liturgie“ byla nedávno vy-
dána. Zabývá se v ní také průběhem mše svaté a těm, kteří ji slaví, předkládá 
řadu podnětů. Gesta spojená s bohoslužbou se nesmí stát mechanickými, 
protože jinak zůstávají gesty prázdnými. Mají být naplněna myšlenkami 
a city... 
 
(Zdroje: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kazani-papez-legata-kard-cordese-na-neku-2015; 
http://kirchensite.de/aktuelles/kirche-heute/uebersicht-eucharistie/) 


