
 
Poutní místa litoměřické diecéze 

Květnov - Kostel Navštívení Panny Marie  
 

O původu kostela v Květnově existuje pouze 
legenda z r. 1342. Vypráví o pasáčkovi Josefu 
Zeinovi, který při shánění dobytka klel a hlas ze 
křoví jej za to napomenul. Pasáček rozhrnul 
křoví a nalezl tam malou sošku Panny Marie. 
Donesl si ji domů, soška však do rána zmizela a 
druhý den ji opět našel ve křoví. To se několikrát 
opakovalo. Když se to lidé ze vsi dozvěděli, 
rozhodli se postavit ve vesnici pro sošku kap-

ličku. Ale i dovezený stavební materiál se přes noc vracel na místo, kde pasáček 
našel sošku. Kapli proto postavili tam.  
 

Z roku 1592 již existuje o kapličce ověřená zpráva – Adam z Lobkovic a jeho 
zbožná manželka Margareta darovali kapli mešní roucho, na němž bylo vyšito 
jméno a znaky dárců a letopočet. V 16. století, kdy se v kostele konala první 
bohoslužba a došlo zde k zázraku znovunabytí zraku u jednoho slepce, se stal 
kostel Panny Marie v Květnově poutním místem. Početná procesí mířila do 
Krušných hor k poutnímu kostelu Panny Marie na Květnově z české i německé 
strany; duchovní správu tehdy zajišťovali jezuité z Chomutova.  
 

V letech 1784 a 1785 za vlády Josefa II. se jednalo o uzavření kostela. Právě 
tehdy vypukla v Chomutově epidemie tyfu, a lidé se proto začali velmi inten-
zivně modlit a konat poutě na Květnov. A to i přes částečnou zdrženlivost 
duchovenstva, přes varování s poukazem na tehdejší platné zákony i přes zákazy 
ze strany místních úřadů. V týdnu Navštívení Panny Marie bylo v květnovském 
kostele napočítáno 8 000 věřících u svaté zpovědi a svatého přijímání. Na dopo-
ručení místních úřadů vydala 6. srpna 1807 zemská vláda dekret, podle něhož 
směl kostel na  Květnově zůstat otevřený. Byla ale stanovena podmínka, aby se 
obec Květnov starala o udržování kostela. Roku 1813 v Chomutově opět 
vypukla nakažlivá nemoc, kterou tam dovlekli zranění vojáci. Město se proto 
zasvětilo Panně Marii Květnovské a na první neděli adventní putovali odtud lidé 
v mimořádném procesí do hor. 10. srpna 1814 byl květnovský kostel odevzdán 
slavnostně svému původnímu určení při patronátu šesti obcí. Nakonec roku 
2008 byl kostel darován děkanství v Jirkově. Hlavní poutě se zde v současnosti 
konají první, druhou a třetí neděli v červenci. 
 
Zdroje: http://www.kostelycz.cz/okresy/chomutov.htm#Květnov; Mariánská poutní místa: diecéze 
litoměřické v mariánském roce 1987-8. K tisku připravil Jos. Dobiáš. Ústí nad Labem, 1988; 
http://www.kvetnov-quinau.cz/dokumenty-ke-stazeni?download=1:kvetnov-cesky 
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Úvodní zamyšlení 

„Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ 
(Lukáš 5,32) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 4. 2. 2016 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 21. 2. 2016 se uskuteční při mši svaté v chrámu sv. Mikuláše 
sbírka Svatopetrský haléř, příspěvek věřících papeži Františkovi, 
nástupci svatého Petra, aby mohl rychle přispívat na akutní potřeby 
církve ve světě.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Od pátku 26. 2. 2016 do neděle 28. 2. 2016 zvou Bosí karmelitáni 
ve Slaném k účasti na postní rekolekci s tématem: "Terezie z Lisieux: 
cesta duchovní dospělosti", viz webové stránky Kláštera Nejsvětější 
Trojice ve Slaném http://www.klasterslany.cz/aktualni-nabidka. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PRO ÚNOR 2016 

 

Všeobecný úmysl – Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme 
dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí 
pokolení. 
 

Misijní úmysl  – Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání 
mezi křesťanskou vírou a asijskými národy. 
 

Národní úmysl – Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich 
farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát 
najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  2.2.2016 UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE   
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
  Svěcení svící hromniček. 
 

  4.2.2016 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 16:30. 
  Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání. 
 

  7.2.2016 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání. 
 

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
  – Mše svatá v 10:30. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

10.2.2016 POPELEČNÍ STŘEDA – půst újmy 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 

Při mši svaté bude udělován popelec. 
 

12.2.2016 PÁTEK – PRVNÍ K ŘÍŽOVÁ CESTA  
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – 16:30  
Pobožnost křížové cesty, uctívání sv. Kříže a mše svatá. 

 

14.2.2016 1. NEDĚLE POSTNÍ, památka sv. Valentina 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Při mši svaté bude udělován popelec. 
 

21.2.2016 2. NEDĚLE POSTNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

27.2.2016 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 

28.2.2016     3. NEDĚLE POSTNÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Svátost pokání a smíření 
 

296. Jak se nazývá tato svátost? 
Nazývá se svátost pokání, smíření, 
odpuštění, vyznání (zpověď), obrácení. 
 

299. Potřebují pokřtění obrácení? 
Kristova výzva k obrácení stále zaznívá 
v životě pokřtěných. Obrácení je trvalý úkol 
pro celou církev, která je svatá, ale zahrnuje 
v sobě hříšníky. 

 

301. Jaké jsou způsoby pokání v křesťanském životě? 
Pokání má velmi rozmanité projevy, zvláště půst, modlitbu, almužnu. 
Existují i další formy pokání uskutečňované v každodenním křesťanském 
životě a zvláště v postní době a v pátek, den pokání. 
 

Pomocí na cestě postní dobou nám mohou být staletími 
 osvědčené prostředky: modlitba, půst, almužna a smíření… 
 

MODLITBA  nás sbližuje s Bohem. Je příležitostí přezkoumat s Bohem vše 
důležité v našem životě. Modlitba je i projevem naší lásky k bližním, 
modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé… 
 

PŮST zdaleka není jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je 
v našem životě zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Když se postíme, 
dáváme ve svém životě větší prostor Bohu. 
 

ALMUŽNA je praktický projev toho, že ve druhých lidech vidíme Boha. 
Tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. 
Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost a hmotné 
prostředky všem těm, kteří to potřebují - vlastní děti, životní partneři, rodiče, 
osamělí lidé, nešťastní, trpící... Zřeknutím se něčeho ve prospěch druhých se 
ztotožňujeme s Kristem a naplňujeme zákon lásky. 
 

SMÍŘENÍ A ODPUŠTĚNÍ  znamená vyměnit zlo za spásu. Smíření člověk 
potřebuje neustále. Smíření s druhými lidmi, s Bohem a dokonce i se sebou 
samým… Smíření je postoj, který nás orientuje k Bohu. 
 
Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve; http://www.catholicnewsagency.com/news/all-the-
faithful-can-receive-gods-love-in-confession-pope-francis-28553/;http://www.pastorace.cz/Tematicke-
texty/r-2002-kroky-v-postni-dobe.html 


