
 
Poutní místa litoměřické diecéze 

Kostel Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích 
  

 Po porážce českého krále Přemysla Ota-
kara II. v roce 1278 byly Čechy ničeny vojskem 
německého císaře Rudolfa I. Habsburského. 
Klášter cisterciáků v Oseku byl vypleněn a zapá-
len. V této zoufalé době dal cisterciácký osecký 
opat Teodorich II. umístit v roce 1280 v tehdejším 
radčickém kostele obraz Bolestné Matky Boží, 
aby dodávala lidu posilu v útrapách. Následně 
papež Mikuláš IV. ve svém breve roku 1289 

udělil odpustek každému, kdo v určité dny ve zdejším kostele učinil pokání. 
V následujících dobách spočinulo na celé farnosti zvláštní požehnání a ochrana 
Boží. Radčice bez pohromy přečkaly husitské bouře a uchovaly katolickou víru 
i v období, kdy se v kraji rozšířil protestantismus. 
 

V roce 1626 se po letech vyhnání vrátili cisterciáci zpět do Oseka a mimo vlast-
ního kláštera obnovili také poutní cesty do Mariánských Radčic. K největšímu 
rozkvětu poutního místa došlo v 18. století, kdy opat Benedikt Littwerig nechal 
vybudovat nový barokní kostel, ambit a faru; jeho dílo dokončil nástupce Jero-
ným Besnecker. Do současné podoby byl kostel vystavěn v letech 1698–1718. 
Stavbu řídili architekti Jan Baptista Mathey a Octavio Broggio. Mathey je auto-
rem kostelní lodi a boční kaple, zatímco Broggio je autorem presbytáře a kří-
žové chodby. Kostel je vklíněn do ambitu se šesti kaplemi v nárožích, které 
společně s hlavním oltářem připomínají sedm bolestí Panny Marie. 
 

Nařízení proti církvi vydaná za vlády Josefa II. postihla silně i toto poutní místo. 
K částečné obnově došlo ke konci 18. století – opat Athanasius Bernhard nechal 
roku 1857 odlít nové kostelní zvony, ambit byl opatřen malbami a z té doby 
pocházejí i sochy světců, oltáře a obrazy v kostele. 
 

Po roce 1948 se zde již tradiční poutě nemohly konat a areál postupně chátral. 
V roce 1971 byl sice částečně opraven, přesto se mnohé objekty nacházely 
v havarijním stavu. Poslední cisterciácký kněz, spravující tuto farnost, zemřel 
roku 1975. Další rekonstrukce začala až v 90. letech 20. století iniciativou 
oseckého opata Jindřicha Bernharda Thebese (*1928 – †2010), který zde také 
znovu obnovil poutě ke každému 13. dni v měsíci. 
 
 
Zdroje: http://www.marianske-radcice.com/dom%C3%A1c%C3%AD-%C4%8Desk%C3%BD/historie/; Mariánská 
poutní místa: diecéze litoměřické v mariánském roce 1987-8. K tisku připravil Jos. Dobiáš. Ústí nad Labem, 1988; 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_Bolestn%C3%A9_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_Rad%C4%8Dice)
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Úvodní zamyšlení 
 

„Ty Ježíšovo srdce, Lásko sama, jsi celé štěstí mé...“ 
(Sv. Terezie z Lisieux) 

 
 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

ČERVEN je zasvěcen Boží Lásce, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zveme 
farníky každý pátek po mši svaté na pobožnost k Božskému Srdci Páně. 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve středu 8. června 2016 od 17:00 zveme všechny zájemce do kongreso-
vého sálu Městské knihovny Louny na autorské čtení a vyprávění z knihy 
Jak jsem se učil být fará řem sídelního kanovníka litoměřické kapituly 
a lounského děkana P. Wernera Václava Horáka. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Pátek 10. června 2016 – NOC KOSTELŮ 
V naší farnosti budou otevřeny tyto kostely: 
• Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
• Louny, chrám sv. Mikuláše 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 12. června 2016 Vás zveme na farní pouť do Liběšic u Žatce, 
kde je známé mariánské poutní místo naší diecéze. Autobus bude odjíždět od 
Žatecké brány v 9:15. U příležitosti letošního mimořádného Svatého roku 
milosrdenství byl zdejší kostel vybrán mezi čtyři místa naší diecéze, kde byla 
biskupem Janem Baxantem otevřena Svatá brána. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 19. června 2016 se uskuteční při mši svaté v chrámu sv. Mikuláše 
v Lounech sbírka na podporu bohoslovců. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
 
  2. 6. 2016  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

– Mše svatá v 17:30. 
 
  3. 6. 2016  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
 
  5. 6. 2016 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.  
 

  Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
– Mše svatá ve 14:30. 

 
12. 6. 2016  11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
  V 9:15 odjezd na farní pouť do Liběšic u Žatce. 
 
19. 6. 2016  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 
25. 6. 2016 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
26. 6. 2016  13. 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. 
 

 
 
 
Zdroje článku 160 let slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: http://www.dltm.cz/slavnost-nejsvetejsiho-
srdce-jezisova; http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Jezisovo-srdce-Jan-Pavel-II.html; 
http://www.znkr.cz/user/img/gallery/c_p_32_koura/kostely_v_okoli_srni/nov_zvol_n_1.jpg/ 

160 let slavnosti Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova 
 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ukazuje 
na Kristovu lásku ke všem lidem. Úcta k Nej-
světějšímu Srdci se rozšířila zejména v 17. stol. 
zásluhou sv. Marie Markéty Alacoque. 
 

O šíření úcty k Božskému Srdci Ježíšovu se 
zasloužil také sv. Jan Eudes. V roce 1856 byla 
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova zavedena 
papežem Piem IX. pro celou Církev a slaví se 
třetí pátek po slavnosti Seslání Ducha svatého. 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Ježíšovo srdce 
sv. Jan Pavel II. 

 
Měsíc červen je zvláštním způsobem poznamenán úctou k Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu. Oslavovat Kristovo Srdce, to znamená obracet se k nejintim-
nějšímu středu osoby Spasitele. A ten střed bible identifikuje právě s jeho 
Srdcem, sídlem lásky, která vykoupila svět. 
 

Jestliže už lidské srdce představuje nezbadatelné tajemství, které zná jen 
Bůh, čím vznešenější je Ježíšovo Srdce, v němž tepe život samého Slova 
Božího! V něm, jak krásně naznačují litanie k Božskému Srdci, v nichž se 
zrcadlí Písma, jsou všechny poklady moudrosti a vědění a celá plnost božství. 
 

Aby Bůh spasil člověka, který se stal obětí vlastní neposlušnosti, chtěl mu 
dát „nové srdce“ věrné jeho vůli lásky (srov. Jer 31, 33; Ez 36, 26; Ž 50, 12). 
Toto Srdce Krista, mistrovské dílo Ducha svatého, jež začalo bít v Mariině 
panenském lůně a jež bylo probodeno kopím na kříži, se tak pro všechny 
stalo nevyčerpatelným pramenem věčného života. Toto Srdce je nyní záru-
kou naděje pro každého člověka. 
 

Jak je pro současné lidstvo nezbytné toto poselství, jež vyvěrá z kontemplace 
Kristova Srdce! Vždyť kde jinde, ne-li v onom prameni, bude moci načerpat 
hojné zásoby mírnosti a odpuštění, které jsou potřebné pro vyléčení úpor-
ných konfliktů, v nichž je prolévána krev? 

Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova (novogotický) 

 v Novém Zvolání  
na Chomutovsku. 


