
 
Poutní místa litoměřické diecéze 

 

Kostel Panny Marie Sněžné - Krásná Lípa - Sněžná 
 

 
Jednolodní bezvěžový, neorientovaný barokní 
kostel s polokruhově ukončeným presbytářem 
stojí na západním okraji obce Sněžná, na samé 
hraně srázu nad Dlouhým Dolem. Základ dneš-
ního kostela nechali postavit v letech 1732 až 
1734 zbožní manželé Johann Christof a Anna 
Marie Liebschovi, kteří se vypracovali z chu-

dých zpracovatelů a obchodníků s přízí na zámožné majitele několika běli-
del. Podnětem k postavení kaple na místě starého dřevěného kříže byl jejich 
sen, ve kterém se oběma současně zjevila Panna Marie a o postavení kaple 
právě zde je poprosila. Již rok předtím však nechali manželé postavit v mís-
tech dnešní márnice prostou dřevěnou zvonici se zvonem, který pro ten účel 
dali speciálně odlít u pražského zvonaře Zachariase Dittricha a ještě předtím 
obnovili onen dřevěný kříž a intenzivně podporovali kostel v Brtníkách. 
 

Stavitelem kostela byl Zacharias Hoffmann z Lipové. Roku 1738 udělil papež 
Klement XII. kapli o svátku Panny Marie Sněžné odpustky, a položil tak tra-
dici zdejších poutí. Roku 1749 dodal vlčihorský hodinář dnes již neexistující 
„střešní“ hodiny. V letech 1843–1845 byla kaple pod vedením lipovského sta-
vitele Franze Eiselta rozšířena. Z původní kaple manželů Liebschových se stal 
presbytář kostela. V interiéru, vybaveném vesměs v 19. století, zaujme zejmé-
na kazatelna s polychromovanými reliéfy svatých a dřevěné kruchta, vybí-
hající nezvykle též po stranách lodi. Na vnější straně kostela je umístěn 
nádherný kamenný náhrobník manželů Liebschových s reliéfem Sv. Trojice a 
manželů klečících u kříže. Kromě kostela založili manželé Liebscherovi na 
Sněžné i školu a chudobinec a v řadě kostelů složili finance pro sloužení mší. 
 

Zdejší poutní místo bylo hojně navštěvováno na všechny mariánské svátky, 
ale od doby založení samostatné farnosti ve Sněžné v roce 1850 byla pouť 
omezena jen na svátek posvěcení baziliky Panny Marie Sněžné v Římě (Santa 
Maria Maggiore) 5. srpna. Ještě před 2. světovou válkou byla Sněžná cílem 
mnoha procesí oslavujících známý sněhový zázrak v Římě.  
 
 
(Zdroje: http://dekanstvi-varnsdorf.webnode.cz/nase-kostely/kostel-panny-marie-snezne-snezna-u-krasne-
lipy/; http://cz.poutni-mista-sluknovsko.cz/kostel-panny-marie-snezne-krasna-lipa-snezna.html; 
http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/rumbursko/snezna/snezna.htm) 
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Úvodní zamyšlení 

„Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.“ 
(1. list Korintským 4,20) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDOU STŘEDU PROBÍHÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro 
děti a mládež v budově děkanství.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 5. listopadu 2016 od 14:30 – Pobožnost za všechny věrné 
zemřelé na hlavním hřbitově v Lounech u centrálního kříže. Pobožnost 
doprovodí zpěvem chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Čtvrtek 10. listopadu 2016 od 18:30 – Setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 12. listopadu 2016 od 14:00 – Slavnostní otevření a posvě-
cení opraveného kostela sv. Mikuláše v Orasicích. Světitelem bude 
probošt litoměřické kapituly J. M. can. Jiří HLADÍK O.Cr. Mši svatou 
doprovodí lounský chrámový sbor. Jedinečná možnost prohlédnout si 
nově restaurovaný barokní kostel, zejména nádherný malovaný strop 
s výjevy z legendy o sv. Mikuláši. Možnost dopravy zvláštním auto-
busem v 13:30 od Žatecké brány v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 26. listopadu 2016 – 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 zpět linkou č. 1 v 18:10. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
   1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
 
   2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY V ĚRNÉ ZEMŘELÉ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30 a 18:00. 
 
   3. 11.  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  V 17:00 pobožnost za všechny věrné zemřelé na místním   
  hřbitově; následuje mše svatá. 
 
   6. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 
 13. 11.  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
 20. 11. SLAVNOST KRISTA KRÁLE 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.  
 

Nedělní sbírka je určena na pojištění církevních objektů. 
 
 26. 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. 
 
 27. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  Žehnání adventních věnců, které si přinesete. 
 

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

 

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

Slavnost Ježíše Krista Krále 
 

Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se 
slaví poslední neděli liturgického roku (dle ka-
tolického liturgického kalendária jde o 34. ne-
děli v liturgickém mezidobí – poslední neděli 
před adventem). Svátek vyhlásil v roce 1925 
papež Pius XI. a připomíná Kristův královský 
titul, Kristovu svrchovanost nad lidskými ději-
nami i nad všemi „vládci“ v tomto světě. Litur-
gický (církevní) rok končící oslavou Ježíše 

Krista Krále křesťanům připomíná, že i definitivní konec světa bude v rukou 
Ježíše Krista – Krále. 
 

ÚČINKY BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ 
 

Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší plně a s ko-
nečnou platností osud jednotlivého člověka. I ten nejlepší vládce se snaží zlo 
jen omezit a úděl člověka o něco vylepšit. K úplnému přemožení zla a na-
stolení „ráje na zemi“ nemá ale nikdo ani síly, ani prostředky... Jinak je tomu 
ale s Božím královstvím, které přichází od Boha a které člověku dává: 
 

* osvobození od nadvlády zloby, hříchu, zmaru a věčné smrti 
* cestu k plnosti a proměně života 
* cestu k životu bez konce 
 

JAK VSTOUPIT DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ? 
 

Všichni lidé jsou povoláni vstoupit do Božího království. (KKC, čl. 543) 
 

Plody Kristova života přijímáme v první řadě křtem, při kterém jsme zno-
vuzrozeni „z vody a z Ducha“. Dále pak životem podle evangelia: 
 

* vírou v Boha Spasitele – Ježíše Krista (viz Sk 16,31) 
* následováním Ježíše Krista (viz Jan 8,12) 
* životem z Božího Ducha (viz Řím 8,6; Gal 5,16-23) 
* životem z Božího slova v Bibli (viz Jak 1,21) 
* životem aktivní lásky (viz Mt 25,31-40) 
* životem v církvi (viz 1Tim 3,15) 
 
 
(Zdroj: http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Bozi-kralovstvi.html) 


