
Vyvrcholením poutí je červencový oktáv (osmidení) Navštívení Panny Marie (původní 

oslava před liturgickou reformou připadá na 2. července) a hlavní pouť se koná každoročně o 

první červencové neděli.  

V letošním Roce Milosrdenství se mše sv. konají v úterý, pátek a sobotu v 8.00 hod., od 

úterý do soboty v 17.00 hod. a v neděli v 10.00 hod. Ke svátosti smíření je zde možné 

přistoupit vždy půl hodiny před začátkem mše svaté. 

Kostel Navštívení Panny Marie se nachází v Bozkově u Semil a působí zde Misionáři 

Matky Boží lasaletské (Saletini).  

Farní kostel stával v Bozkově již v polovině 14. století, zanikl však za husitských válek. K 

jeho obnově došlo snad až v 16. století - dodnes se dochoval zvon z r. 1555, s reliéfem 

Madony, svědčícím o tom, že i za protestantské vrchnosti (Smiřičtí) byl Bozkov střediskem 

mariánské úcty. Legenda vypráví o zázračném přenesení stavebního materiálu z Roztok do 

Bozkova. Také ke gotické soše Panny Marie milostné, nazývané Královna Hor, se pojí dvě 

pověsti. Podle první ji nalezl havíř v železném dole v Podbozkově; návod mu poskytla jeho 

nemocná manželka, jíž se zjevil ve snu anděl. Druhá se týká doby husitské, během níž zachránil 

bozkovský farář zázračnou sošku zakopáním do země; farníkům toto místo označil v červenci 

napadlý sníh.  

V průběhu let byly mariánské poutní mše sv. čím dál více navštěvovány. Počet poutníků 

vzrůstal. Roku 1655 jich bylo na 4000 - a starý dřevěný kostel nestačil. Proto byl nahrazen 

kostelem kamenným. Ten byl dále ještě několikrát přestavěn do dnešní podoby. 

V blízkosti kostela se nachází poutní dům s kapacitou 30 míst v pěti pokojích. Je možné 

zde strávit víkend nebo i delší dobu. Mohou přijíždět skupiny, rodiny i jednotlivci. Bratři 

Saletini zajistí podle přání duchovní program různého rozsahu a obsahu.  

Mše sv. jsou v kostele v Bozkově slouženy od úterý do pátku v 18.00 hod. a o víkendu 

v 10.00 hod. 

 

Zdroje: Wikipedie a www.saletini.cz 

 

 

 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 

3.7. 14. v mezidobí Iz 66,10-14c Gal 6,14-18 Lk 10,1-12.17-20 

10.7. 15. v mezidobí Dt 30,10-14 Kol 1,15-20 Lk 10,25-37 

17.7. 16. v mezidobí Gn 18,1-10a Kol 1,24-28 Lk 10,38-42 

24.7. 17. v mezidobí Gn 18,20-32 Kol 2,12-14 Lk 11,1-13 

31.7. 18. v mezidobí Kaz 1,2;2,21-23 Kol 3,1-5.9-11 Lk 12,13-21 

7.8. 19. v mezidobí Mdr 18,6-9 Zd 11,1-2.8-19 Lk 12,32-48 

14.8. 20. v mezidobí Jer 38,4-6.8-10 Zd 12,1-4 Lk 12,49-53 

21.8. 21. v mezidobí Iz 66,18-21 Zd 12,5-7.11-13 Lk 13,22-30 

28.8. 22. v mezidobí Sir 3,19-21.30-31 Zd 12,18-19.22-24a Lk 14,1.7-14 
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Drazí bratři a sestry, 

 

měsíc červen je již za námi a my směřujeme k světlým zítřkům. Přesto, že stránky 

června jsou již napsány, přirozeně ovlivňují naši současnost i budoucnost. A právě jedna 

událost z počátku června nám může být pomyslnou průvodkyní prázdnin. V den slavení 

slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova podepsal Svatý otec dekret, jímž povyšuje liturgické 

slavení památky Marie Magdalény podle římského kalendáře na svátek.  

Tento dekret připravila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti na výslovné přání 

papeže. V “průvodním dopisu” – komentáři - vysvětluje sekretář této kongregace Mons. Artur 

Roche některé věci spojené s touto změnou, která souvisí s aktuálním církevním kontextem, 

který vyžaduje hlubší zamyšlení nad tématy důstojnosti ženy, nové evangelizace a velikosti 

tajemství Božího milosrdenství. 

Téma důstojnosti ženy, které se týká aktivně nebo pasivně, každého resp. každé z nás, 

odložme nyní stranou a zaměřme svou prázdninovou pozornost na novou evangelizaci a Boží 

milosrdenství v tomto mimořádném roce. Marie Magdaléna, která projevila velkou lásku a byla 

Kristem tak milovaná (Svatý otec František), šla ještě za tmy ke hrobu, který nachází prázdný. 

Učme se od ní hledat Krista, i - nebo právě tehdy - když se nacházíme ve tmě víry. Učme se od 

ní jít s našimi pochybnostmi za druhými, ať už se jedná a nástupce apoštolů a jejich 

spolupracovníky, nebo nikoli. Buďme stateční, abychom mohli být pokorní. Jen zbabělec 

zůstává ve tmě sám, spoután svým strachem, tedy pýchou. Nenechávejme se spoutat okovy 

různého druhu, Ježíš je může a chce všechny rozlomit. 

Učme se od této apoštolky apoštolů vzbuzovat požehnaný neklid prázdného hrobu. 

Bořme lidské jistoty a ničme (v duchu Jeremiáše) domy vybudované na písku, abychom mohli 

pomáhat stavět na skále. Odhalujme neklid lidského srdce, učme druhým spočinout v Bohu. 

Vracejme se spolu s ní tam, kde bylo a mělo by být Boží tělo. Toto Boží tělo 

poznáváme jen skrze víru, smysly zde selhávají - Noli me tangere! A my víme, kde se s ním 

můžeme setkat. Stačí jen v neděli ráno vyrazit na naši pouť. Obracejme se na Pána, který mění 

http://www.farnostchomutov.cz/


náš pláč v radost, kterou nám nikdo nevezme. Nechme i druhým zakusit radost z hlasu Ježíše, 

který nás oslovuje jménem, naším jménem. 

Vycházejme ze zahrady, která je odkazem i předzvěstí. Hlásejme život od místa smrti. 

Buďme apoštoly apoštolů. Vyjděme od neklidu k radosti. Zvěstujme od neklidu radost. Po tmě 

následuje svítání. Po smrti následuje život. Stačí jen najít odvahu a nést tíhu dne i horko. Stačí 

jen najít odvahu a nechat se spálit Boží láskou. 

 

K radostnému a plodnému prožití následujících měsíců vám žehná + Pavel. 
 

STANE SE 

 

 

O nedělích 3., 10. a 17. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově 

jsou v 8.30 hod., v 10.30 hod. a ve 14.15 hod. v německém jazyce. 

 

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto: 

Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.   

   ST, PÁ v 18.00 hod. 

 

Sv. Barbora:  ÚT v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod. 

        

Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 3., 10. a 17. července 

v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle. 

V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod. a v 10 hod. 

              

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně, v Droužkovicích a v Údlicích nebudou. 

 

 V neděli 3.7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 V úterý 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském 

kostele a v 18.00 hod. v kostele sv. Barbory. 

 Ve středu 6.7. bude mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. a večer v 18.00 hod. 

 V sobotu 9.7. ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Marta Lancošová a 

Tomáš Sieber. 

 

 V sobotu 16.7. ve 12.30 hod. budou v děkanském kostele oddáni Erika Tóthová a Petr 

Bartoš. 

 
 V sobotu 16.7. ve 12.00 hod. budou na Květnově oddáni Dominika Kubová a Lukáš 

Formánek. 

 

V sobotu 23.7. v 15.00 hod. bude v Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. 

V neděli 24.7. ve 14.00 hod. bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a 

následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce. 

 

 V úterý 26.7. po mši sv., která začíná v 7.15 hod. v děkanském kostele bude 

pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá. 

 

V neděli 31.7. v 10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. 

Všichni jste srdečně zváni !!! Mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.  

 

 V sobotu 6.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 7.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 14.8. 

Ranní mše sv. v 8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. 

Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni! 

 

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně 

upečením koláčků či cukroví a přinesení na děkanství – nejlépe v sobotu 13.8. Pán Bůh 

Vám odměň Vaši pomoc! 

 

 V sobotu 20.8. ve 12.30 hod. budou v děkanském kostele oddáni Andrea Balážová a 

Roman Bartoš.  

 V sobotu 20.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

  V sobotu 27.8. ve 12.00 hod. budou oddáni Kateřina Uhlíková a Daniel Bezdíček 

v kapli Horního Hradu. 

 

V neděli 28.8. v 11.30 hod. bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  

Přijměte srdečné pozvání! 

 

 

BRÁNY MILOSRDENSTVÍ V NAŠÍ DIECÉZI 

Léto je tradičně obdobím dovolených a odpočinku. Ne každý však tráví volno v cizině u 

moře, nebo jinde daleko od domova. I náš ústecký kraj, potažmo naše litoměřická diecéze 

nabízí spoustu krásných míst, která stojí zato navštívit a objevit. Navíc v Roce Milosrdenství se 

přímo nabízí navštívit některou ze Svatých bran, které tu pro nás biskup Jan Baxant otevřel.  

Jsou celkem čtyři: v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, v poutním kostele sv. 

Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce, v bazilice sv. Vavřince a sv. 

Zdislavy v Jablonném v Podještědí a v poutním kostele Navštívení Panny Marie 

v Bozkově.  

Bazilika v Jablonném je nám, chomutovským farníkům, důvěrně známá. V litoměřické 

katedrále už mnozí z nás jistě také byli. Představme si tedy zbývající dva kostely. 

Kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie se nachází v Liběšicích u Žatce a spadá do 

lounského vikariátu.  

Původní gotický kostel sv. Martina ze 14. století byl v pol. 18. stol. barokně přestavěn. 

V této době se z kostela stalo také mariánské poutní místo, když se r. 1743 v přifařené obci 

Klučky zjevila při povodni Panna Maria a zachránila tonoucí se obyvatele této obce. Dne 

1.ledna 2004 biskup Josef Koukl povýšil kostel na diecézní poutní svatyni a byl přidán titul 

Navštívení Panny Marie.  


