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ŽELIV
2. 8. mariánská sobota 
(mše sv. v 17.00 hod). 
Premonstrátský klášter
byl založen v r. 1139 
Soběslavem I. Zpočát-
ku patřil benediktinům, 
ale již v roce 1149 sem 
nastoupili premonstrá-
ti, kteří zde s malými
přestávkami sídlí do-
dnes. Želivský klášter 
byl několikrát přestavo-
ván, mj. kvůli předcho-
zím požárům. Poslední 

zásadnější úpravy pocházejí ze začátku 18. stol., kdy 
je provedl J. B. Santini ve stylu barokní gotiky. V dru-
hé polovině 20. stol. komunistický režim využil klášte-
ra jako internačního tábora, v němž byli protizákonně 
drženi významní členové československých katolických 
řádů. Ke klášteru přiléhá i gotický barokně upravený 
kostel Narození Panny Marie, který je pro svou výšku 
dominantou okolí.
�  Možnost ubytování, ochutnávky místního klášterní-
ho piva. Více www.zeliv.eu, www.pivovar.zeliv.cz.

KOCLÍŘOV
Českomoravská Fatima Koclířov je národní centrum 
Fatimského apoštolátu v ČR. 
10. 8. pouť farnosti Koclířov u Svitav 
Areál nabízí: místo ke ztišení, prodejnu duchovní litera-
tury a devocionálií, ubytování, restauraci Pastýř, domácí 
cukrárnu. Více http://www.cm-fatima.cz/.

MALÉ SVATOŇOVICE 
17. 8. pouť (mše sv. v 8.30, 10.30 a 14.00 hod.; v 18.00 
ve Rtyních v Podkrkonoší).
Místo proslulé díky svatoňovické sedmipramenné Stu-
dánce. Na poč. 18. stol. zavěsil rolník na suchou třešeň, 
kte-rá stála nad studánkou, skříňku se soškou Panny 
Marie. K prvnímu zázračnému uzdravení došlo již pár 
dní poté. O pár let později třešeň na sv. Jana Křtite-
le znovu rozkvetla a na sv. Václava se na ní dokon-
ce červenaly třešně. Později byla vystavěna osmiboká 
barokní kaple nad původní studánkou. Vodní kaple je 
otevřena třemi oblouky se zdobnými mřížemi smě-
rem ke kostelu. Uvnitř je vyzdobena mozaikovým obra-
zem z barevných kachlíků – znázorňuje Svatoňovickou 
Madonu. Pod třešní vyvěrá sedm pramenů. Více http://
rkc-jestrebihory.pontte.eu.

KRÁLÍKY, HORA MATKY BOŽÍ
17. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie (9.30 
růženec, 10.00 hlavní mše sv., celebruje Mons. Domi-
nik Duka, následuje průvod s milostivým obrazem Pan-
ny Marie)
24. 8. výročí posvěcení chrámu na Hoře Matky Boží 
(mše sv. v 8.30, 10.00, 15.00 hod.)
Milostný obraz Panny Marie je centrem poutního místa 
a mariánské úcty. Je ozdoben stříbrným plechem, per-
lami a zlatým náhrdelníkem. Obraz se spouští zvláštním 
výtahem za hlavním oltářem dolů a vystavuje se pout-
níkům k uctívání. V klášteře dnes sídlí redemptoristé, 
kteří pořádají lidové misie. K areálu poutního místa pat-
ří ambity, v nichž se nachází bohatá sbírka obrazů, soch 
a barokních oltářů. Poutní dům nabízí ubytování a stra-
vování. Více www.kraliky-klaster.cz.

CHLUMEK V LUŽI  
6. 7. hlavní pouť královéhradecké diecéze k Pan-
ně Marii Pomocnici křesťanů (v 8.00 mše sv., 9.00 
přednáška ředitele Diecézní charity Hradec Králové, 
10.00 slavnostní mše sv., 13–14.00 katecheze biskup-
ského vikáře pro pastoraci P. ICLic. Karla Moravce na 
téma „Nová evangelizace“, 14.00 litanie). Více www.
chlumek.net

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
19. 7. pouť nemoc-
ných (9.30 mše sv., 
10.30 příprava k při-
jetí svátosti nemoc-
ných, 11.00 mše sv., 
při které Mons. Domi-
nik Duka OP a arcibis-
kup Karel Otčenášek 
udělí svátost nemoc-
ných. Odpolední pro-
gram: modlitební ces-

ta ke studánce sv. Zdislavy s návštěvou hradu Lem-
berk)
10. 8. svatovavřinecká pouť – 1750. výročí mučednické 
smrti sv. Vavřince (mše sv. v 9.30 a 11.00 hod.)
30. 8. výročí blahořečení Paní Zdislavy (mše sv. 
v 9.30, 11.00 hod.)
Místo posledního odpočinku sv. Zdislavy. V prostorách 
kláštera v Jablonném v Podještědí budují dominikáni 
„centrum pro rodinu“. Jde o projekt, který chce nabíd-
nout především rodinám možnost ubytování a krátký 
pobyt v místě, kde sv. Zdislava působila. Více www.
zdislava.cz.

Kam na pouť o prázdninách?

HEJNICE: ČESKÁ MARIAZELL
2. 7. německá poutní 
mše (mše sv. v 10.30 
hod.)
Na místě zázračné-
ho uzdravení rodiny 
místního řemeslníka 
byla postavena dřevě-
ná kaplička, která byla 
časem přestavěna na 
gotický kostel. Kon-
cem 17. stol. byl u něj 

vybudován františkánský klášter. 
Dnešní chrám Navštívení Panny Marie byl vybudován 
v letech 1722–1729 Tomášem Haffeneckerem. Hejnic-
ká svatyně je jednolodní stavba o půdorysu latinské-
ho kříže s bočními kaplemi. Hlavní oltář zdobí milost-
ná soška Madony z osmdesátých let 14. stol., která je 
z lipového dřeva. Bývá nazývána „Mater formosa“ (Spa-
nilá matka), v levé ruce drží malého Ježíška, v pravé jabl-
ko. 
Stejně jako na spoustě jiných poutních míst se i na 
Hejnicích podepsala dramata naší země: během 
2. světové války odsun Čechů do vnitrozemí, násled-
ně pak odsun německých občanů. V únoru 1948 byly 
do severočeských Hejnic internovány řeholnice někte-
rých řádů a kongregací. Dnes je v bývalém františkán-
ském klášteře Mezinárodní centrum duchovní obnovy 
– místo zaměřené na setkávání (nejen) obou národnos-
tí, poznávání, obnovu místních tradic a kultur. Setkávají 
se zde věřící nejen domácí, ale i z německé a polské 
strany. Více http://www.mcdo.cz.
�   V Hejnicích probíhá celoročně bohatý kulturní pro-
gram (koncerty duchovní hudby, výstavy).

DIECÉZNÍ PĚŠÍ POUŤ 
MLÁDEŽE

MLADÁ BOLESLAV – LIBEREC 
2. – 6. 7. Poď na póť! aneb Akce Putuj. Start pěšího 
putování vždy ráno, v cíli večerní mše svatá. 2. 7. stře-
da, trasa: Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště, 3. 7. 
čtvrtek, trasa: Mnichovo Hradiště – Přepeře u Turno-
va, 4. 7. pátek, trasa: Přepeře – Hodkovice nad Mohel-
kou, 5. 7. sobota (slavnost sv. Cyrila a Metoděje), trasa: 
Hodkovice – Liberec, výstup na dominantu celého kraje 
– Ještěd, 6. 7. neděle, trasa: z Liberce k Obrázku, zde 
bude slavná závěrečná mše sv. v kostele Neposkvrněné 
Panny Marie Královny andělů U Obrázku. Začátek mše 
v 9.30 hod. Více www.pout.wz.cz.

FILIPOV: SEVEROČESKÉ LURDY
13. 7., 13. 8., slavnost v bazilice Panny Marie Pomoc-
nice křesťanů (mše sv. 10.30 hod.)
Na místě filipovské baziliky byla ještě v roce 1866 jen 
louka. Vedle stál domek, v němž se právě v tom roce udál 
zázrak – Panna Maria uzdravila nevyléčitelně nemocnou 
dívku. Brzy  začali do domku chodit i poutníci ze vzdá-
lenějšího okolí. Ze světnice, kde se vše událo, vznikla 
jakási provizorní kaple. Další zázrak se zde odehrál o rok 
později. Zvěst o zázračných  uzdraveních se šířila, pout-
níků přibývalo, na místě světnice byla postavena kaple, 
později kostel. 
Filipov je jediným mariánským poutním místem, které 
vzniklo v Čechách v 19. stol. Je také výrazným duchov-
ním mostem mezi sousedícími národy – týden co týden 
se zde scházejí lidé z Čech a Německa ke společným 
bohoslužbám a modlitbám (slaví se každou neděli 
v 10.30 hod., a to dvojjazyčně). Více www.rumburk.
farnost.cz.

ČESKÁ KAMENICE
27. 7. svatojakubská pouť (mše sv. v 9.30 hod., kos-
tel sv. Jakuba Většího). Blízko také poutní kaple Na-
rození Panny Marie – původ tohoto místa je opředen 
bohatými pověstmi a zázračnými skutky Matky Boží. 
Dodnes je uchována Kniha zázraků Panny Marie Kame-
nické z let 1726–1772, v níž se můžeme dočíst např.: 
Kryštof Vetter z Mlýnů (farnost Kamenice) vyznává, že 
byl v přítomnosti mnoha lidí sražen k zemi padajícím 
stromem, vysokým 32 loket. Utíkal se o pomoc k Matce 
Boží Kamenické a k podivení všech přítomných povstal 
ze země svěží a zdráv. Nebo: Marie, žena Václava Rich-
tera z Třebušína, bývalého ovčáka, upadla do zajetí lou-
pežné chásky. Osm dní tam vzdychala. Poté, co začala 
vzývat o pomoc Pannu Marii, pouta z ní najednou sama 
spadla. Více www.poutni.misto.cz.

DOKSANY
4. 7., 1. 8.
pouť s eucharistickým 
průvodem (19.30  hod.
růženec, 20.00 hod. 
mše sv.)
Klášter premonstrátek, 
založený již ve 12. stol., 
dnes jedna z nejpozo-
ruhodnějších barokních 
staveb v Čechách.

Více www.doksany.wz.cz.
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SKOKY
6. 7. mariánská pouť 
při příležitosti svát-
ku Navštívení Panny 
Marie (tradiční procesí 
kolem kostela v 10.00, 
v 11.00 hod. mše sv.)
Skoky v minulosti 
bývaly proslulým pout-
ním místem. Dodnes se 
mezi lidmi říká úsloví: 
„Panenko skákavá!“

Místo je známé od roku 1717, kdy zdejší statkář postavil 
malou kapli určenou k uctívání obrazu P. Marie Pomoc-
né. Na jejím místě je dnes postaven barokní, jednolodní 
kostel Navštívení Panny Marie z přelomu 17. a 18. stol. 
Z knihy Umělecké památky Čech z r. 1980 se lze dočíst 
o unikátním vybavení kostela: hlavní oltář s baldachýnem 
na čtyřech točených sloupech, kulisovitě řazené dřevě-
né stěny se sochami andělů, bohatě vyřezávané lavice, 
zpovědnice aj. Komunistický režim, kriminalita a vanda-
lismus v posledních letech však zapříčinily totální devas-
taci. Kvůli vandalismu posledních let byly báně kostelních 
věží nejprve zbaveny plechů, pak uříznuty. Vchody a okna 
chrámu byly z důvodů neustálého ničení zazděny, aby se 
zachránila alespoň vlastní stavba. Díky poutníkům, kte-
ří stále přicházejí na toto kouzelné a svaté místo, řádu 
premonstrátů z Teplé u Toužimi, kteří jsou majiteli toho-
to chrámu, a sdružení „Pod střechou“ z Toužimi dochází 
postupně k záchraně tohoto druhého nejvýznamnějšího 
mariánského poutního místa v západních Čechách. Více 
www.mujweb.cz/spolecnost/o.s.podstrechou.

KLÁŠTER TEPLÁ
12. 7. pouť k bl. Hroznatovi, zakladateli kláštera, 
patronu politických vězňů a patronu plzeňské diecé-
ze (mše sv. v 10.00 hod., setkání společenství Magni-
ficat, setkání politických  vězňů a PTP)
Tepelský klášter byl založen v r. 1193. Hned z počátku 
umožnil osídlení původně velmi řídce obydlené oblasti 
a po staletí pak byl duchovním, kulturním, vědeckým, ale 
také hospodářským centrem celého kraje. V roce 1950 
byl klášter zrušen a stal se kasárnami Československé 
lidové armády. Jen knihovna a muzeum byly zpřístup-
něny veřejnosti. Od roku 1990, kdy byl klášter navrá-
cen původnímu majiteli – řádu premonstrátů, postupně 
probíhá rekonstrukce celého areálu. 
Nejstarší, dodnes dochovanou architektonickou částí 
je románsko-gotický trojlodní halový kostel Zvěstování 

Páně. Na přelomu 17. a 18. stol. zde postavil Kryštof 
Dienzenhofer barokní prelaturu a konvent (jižní křídlo). 
Více http://www.klastertepla.cz.
�  Objekt je přístupný turistům k prohlídkám a kona-
jí se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce (např. 
12. 7., 16. 8. varhanní koncert, začátek v 16.00 hod.). 
V blízkosti kláštera je hotel.  

LORETA VE STARÉM HROZŇATOVĚ

15. 8. slavnost Nanebe-
vzetí P. Marie (mše sv. 
v 15.00 hod.)  
Loreta byla oblíbeným 
poutním místem, puto-
vala k ní častá procesí. 
Před 2. světovou válkou 
byly Sudety odtrženy od 
Československa a při-
pojeny k německé Tře-
tí říši. Čeští obyvate-

lé museli opustit své domovy. Zanedlouho bylo zase 
vystěhováno německé obyvatelstvo a do Hrozňatova  
přišli noví obyvatelé. Loreta v hraničním pásmu chát-
rala, pohraničníci si ze sošky Madony s Ježíškem udě-
lali střelecký terč. 
Po pádu komunismu začali na zdevastovanou Loretu 
přicházet první poutníci. Iniciativou bývalého staro-
usedlíka vysídleného do Bavorska vznikl německý spo-
lek na podporu poutního místa Maria Loreto. Ideou 
spolku bylo také sjednocení Čechů a Němců – tak, aby 
Loreta byla místem smíření. Zprvu se myšlenka setká-
vala s nepochopením, ale setkání při bohoslužbách se 
množila, předsudky opadávaly. Byl založen i český spo-
lek Maria Loreto na opravu místa. Dnes společnými čes-
ko-německými silami byly dokončeny ambity, opravena 
zastavení křížové  cesty, Boží hrob, kaple Ukřižování, ze 
zničeného hřbitova pak vznikla meditační zahrada. Lore-
ta opět žije. Více http://www.maria-loreto.de.

DOMAŽLICE
9. – 10. 8. svatovavřinecká pouť (9. 8. mše sv. v 10.00 
v kostele sv. Vavřince na Veselé Hoře, 10. 8. mše sv. 
v 8.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměs-
tí, v 10.00 v kostele sv. Vavřince na Veselé  Hoře). Více 
http://farnostdomazlice.cz.
� Pouť se uskuteční v rámci známých Chodských 
slavností. Vystoupení folklorních souborů, pouličních 
divadel, historického šermu, jarmarky aj. Více www.
chodskeslavnosti.cz.

STARÁ BOLESLAV
5. 7. slavnost sv. Cyri-
la a Metoděje (mše sv. 
v 9.00 hod.)
17. 8. slavnost Nanebe-
vzetí Panny Marie (mše 
sv. v 11.00 hod.)
Místo svatováclavské tra-
dice – nachází se zde kos-
tel sv. Václava založený 
r. 1039 knížetem Břeti-
slavem I., s kryptou sv. 
Kosmy a Damiána, v mís-
tech, kde byl podle tradi-

ce zavražděn sv. Václav. Nedaleko stojí kostel sv. Kli-
menta s výjimečnými románskými freskami ze 3. čtvr-
tiny 12. stol. Dalším významným poutním chrámem je 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na počátku 
17. stol. podle návrhu G. Fillipiho, ve kterém je ucho-
váváno Palladium země České, uctívaný obraz Mado-
ny. Nedaleko mariánského kostela se nachází kaple bl. 
Podivena, postavená podle návrhu K. I. Dienzenhofera. 
Více www.staraboleslav.com.

SÁZAVSKÝ KLÁŠTER
3. – 6. 7. pouť ke sv. Pro-
kopovi 
3. 7. pěší pouť – v 7.00 
hod. odchod z Chotou-
ně, obec Chrášťany; 4. 
7. mše sv. v 8.30, 10.30 
a v 18.00 hod. Následuje 
koncert duchovní hudby; 
5. 7. pobožnost křížové 
cesty v Prokopské bráz-
dě v 17.00 hod., celonoč-
ní adorace v kryptě kos-
tela ve 21.30 hod; 6. 7. 

zakončení adorace, slavnostní požehnání v 9.00 hod., 
slavná mše svatá v 10.30 hod. – celebruje kard. Gio-
vanni Coppa
Nejstarší zmínky o klášteru jsou datovány do r. 1032. 
U jeho zrodu stáli kníže Oldřich a sv. Prokop. Podle 
legendy se právě zde setkali. Prokop nabídl knížeti 
vodu, která se proměnila ve víno. Za tento čin pomo-
hl kníže Prokopovi založit Sázavský  klášter. V 11. stol. 
byl klášter středem staroslověnské liturgie. Do dneška 
se zachovaly pouze základy, nynější stavba pochází ze 
14. stol., přestavěna byla v době baroka. Husitské vál-
ky přerušily rozvoj kláštera, dodnes zůstal nedokon-

čený chrám svatého Prokopa. Mezi nejvzácnější prv-
ky uvnitř kláštera patří gotické fresky  mariánského 
cyklu a hlavně unikátní Sázavská madona, která jako 
patrně jediná na světě trestá malého Ježíše. Více www.
svprokop-sazava.cz.

SVATÁ HORA
20. 7. slavnost Nejsvětějšího Vykupitele (mše sv. 
v 6.00, 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30, řeckokatolická svatá 
liturgie ve 12.00 hod.)
1. 8. slavnost sv. Alfonse, zakladatele redemptoristů 
(mše sv. v 6.00, 7.00, 9.00 a 17.00 hod.)
15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie (mše sv. 
v 6.00,  7.00, 9.00, 11.00 a 17.00 hod.)
16. 8. poutní slavnost – vigilie (mše svaté v 6.00, 
7.00, 9.00, 17.00 a v 19.30; následuje světelný průvod. 
Vigilii doprovází Svatohorský chrámový sbor a žesťo-
vý kvartet)
27.7. slavnost výročí posvěcení  baziliky (1673) (mše 
sv. v 6.00, 7.00, 9.00 a 17.00 hod.)
Tradice vypráví, že kaple stávala na Sv. Hoře již v r. 
1260, písemně doložena je však z počátku 16. stole-
tí. V letech 1658–1673 zde vybudovali jezuité mohut-
ný poutní a klášterní komplex. Od roku 1861 jsou na 
poutním místě redemptoristé. Nejcennějším uměleckým 
dílem kostela je hlavní, stříbrný oltář a soška Panny 
Marie z hruškového dřeva, kterou podle legendy vyře-
zal sám arcibiskup Arnošt z Pardubic. Více http://sva-
ta-hora.cz.

MNÍŠEK POD BRDY 
19. – 20. 7. skalec-
ká pouť (19. 7. od 
kostela sv. Václava 
v 8.00 odchod proce-
sí na Skalku, mše sv. 
v 10.00 v barokním 
areálu Skalka, 20. 7. 
koncert duchovní hud-
by v 18.30 hod.)
Kaple sv. Máří Mag-
dalény na Skalce byla 

postavena po velké morové epidemii na náklady mní-
šeckého hraběte Serváce Ignáce Engela z Engelflus-
su v letech 1692–1693 slavným stavitelem pražského 
baroka Kryštofem Dienzenhoferem. V pozdějších letech 
byly dokončeny další významné stavby tohoto stavitele 
– klášter a poustevna. Blízko se nachází také kapličky 
křížové cesty. Více www.mnisek.cz.


